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ικανότητα. Θέλω να τον ευχαριστήσω όχι μόνο για τη συμπαράστασή του αλλά και για το 

γεγονός ότι μέσα από τη συνεργασία όλων αυτών των ετών αντιλήφθηκα και βίωσα το 

αρχαίο ρητό «Στους γονείς οφείλομεν το ζην, στους δε διδασκάλους το ευ ζην» (Μέγας 

Αλέξανδρος). Δεν θα μπορούσα να παραλείψω στις ευχαριστίες μου όμως και τα υπόλοιπα 

δύο μέλη της τριμελούς επιτροπής, τον κ. Αχιλλέα Ζαπράνη και τον κ. Ιωάννη 

Παπαναστασίου, οι οποίοι μέσα από τις καίριες παρατηρήσεις τους μου έδωσαν τη 

δυνατότητα να βελτιώσω στο μέγιστο τη μορφή και το περιεχόμενο της παρούσας 

διδακτορικής διατριβής έτσι ώστε να είναι όσο το δυνατόν αρτιότερη.  
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
 Η λέξη πτώχευση ταυτίζεται με τη δυσμενέστερη κατάσταση που μπορεί να 

περιέλθει μία επιχείρηση χωρίς να υπάρχει δυνατότητα διαφυγής από αυτήν ενώ αρκετές 

είναι οι φορές που οι συνέπειές της επηρεάζουν μια ολόκληρη κοινωνία.  Για αυτό το λόγο 

η κατάσταση αυτή αποτελεί το επίκεντρο πολλών ερευνών που πραγματοποιούνται κατά 

καιρούς εδώ και αρκετά χρόνια. Στην παρούσα εργασία γίνεται προσπάθεια ομαδοποίησης 

των παραπάνω ερευνών και όσο το δυνατόν πληρέστερης απεικόνισης της διεθνούς 

βιβλιογραφίας έτσι ώστε να αποσαφηνιστεί πλήρως η έννοια της πτώχευσης, η οποία 

συγχέεται με τη χρηματοοικονομική δυσπραγία και την αφερεγγυότητα, να 

προσδιοριστούν όλες οι αιτίες της, όπως τα χαρακτηριστικά των ιδιοκτητών – μάνατζερ 

και η έλλειψη ρευστότητας, καθώς και οι συνέπειές της. Ζωτικής σημασίας θεωρούνται τα 

υποδείγματα που έχουν χρησιμοποιηθεί μέχρι στιγμής για την πρόβλεψη της κατάστασης 

αυτής, τα οποία διακρίνονται σε τέσσερις διαφορετικές κατηγορίες, ι) θεωρητικά, ιι) 

στατιστικά, ιιι) ευφυή και ιν) επιχειρησιακής έρευνας υποδείγματα. Τέλος, το καινούργιο 

υπόδειγμα που διαμορφώθηκε στην παρούσα εργασία, βασισμένο στην άποψη ότι ο 

κλάδος δραστηριότητας της επιχείρησης είναι ένα χαρακτηριστικό που επηρεάζει την 

πραγματοποίηση μιας πτώχευσης, κατέληξε στο γεγονός ότι βραχυπρόθεσμα ο κλάδος 

είναι ένα σημείο που θα πρέπει να προσεχθεί και προτείνεται ως καλύτερο εργαλείο ένα 

κλαδικό βραχυπρόθεσμο υπόδειγμα πρόβλεψης. Όμως, μακροπρόθεσμα προτείνεται ένα 

γενικό υπόδειγμα αφού ο κλάδος δεν επηρεάζει άμεσα την κατάσταση μιας επιχείρησης ή 

τουλάχιστον οι επιχειρήσεις τείνουν να συγκλίνουν στα γενικά γνωρίσματα των δύο 

ομάδων, πτωχευμένων και μη, ανεξαρτήτως κλάδου δραστηριότητας.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ 
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1.1 Εισαγωγικές Παρατηρήσεις 

Η πτώχευση αποτελούσε, αποτελεί και θα αποτελεί ως γεγονός ένα από τα 

μεγαλύτερα προβλήματα μιας επιχείρησης. Το γεγονός αυτό μπορεί να παρομοιαστεί σαν 

ένα ψηλό τοίχος στην πορεία της επιχείρησης και του επιχειρηματία, ικανό να διακόψει 

την πορεία αυτή και αδύνατο να γκρεμιστεί, με συνέπεια να αποτελεί το τέρμα της 

επιχείρησης που έχει ακολουθήσει το συγκεκριμένο δρόμο. Κανένας επιχειρηματίας δεν 

επιθυμεί να υπάρχει στο ενεργητικό του μία πτώχευση γιατί από την πλειοψηφία της 

κοινής γνώμης λογίζεται ως ένα σύνολο από αποτυχημένες επιχειρηματικές ενέργειες, οι 

οποίες οδήγησαν σε δύσκολα μονοπάτια τον εκάστοτε επιχειρηματία με αποκορύφωμα τη 

νομική ολοκλήρωσή του τέλους και την εμπλοκή του επιχειρηματία σε διαδικασίες  

δικαστικών φορέων. Μία πτώχευση όμως εκτός από το προσωρινό τέλος της 

επαγγελματικής δραστηριότητας του επιχειρηματία συνοδεύεται και από επιπλέον 

παράπλευρες και μη απώλειες, όπως την απόλυση εργαζομένων κ.τ.λ. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, θα ήταν χρήσιμο για την κάθε επιχείρηση να μπορεί να 

προσδιορίσει αν η πορεία που έχει ακολουθήσει την οδηγεί σε αδιέξοδο ή στη διατήρηση 

της σωστής πορείας της. Από τη στιγμή που είναι κοινώς αποδεκτό ότι δεν υπάρχει 

κάποιος χάρτης, στον οποίο αναφέρονται οι δρόμοι προς την επιτυχία και την αποτυχία ο 

επιχειρηματίας ενδιαφέρεται για την όσο το δυνατόν συντομότερη πρόβλεψη της 

μελλοντικής του πορείας. Είναι χρήσιμο να γνωρίζει αν αυτή ανακόπτεται από 

οποιοδήποτε εμπόδιο έτσι ώστε είτε να αλλάξει διαδρομή, είτε να δημιουργήσει 

κατάλληλες συνθήκες για να το υπερπηδήσει και κατ’ επέκταση να χαρτογραφήσει ο ίδιος 

το δρόμο του προς την επιτυχία αποφεύγοντας περίτεχνα την αποτυχία. Ένα χρήσιμο 

εργαλείο σε αυτή του την προσπάθεια μπορεί να αποτελέσουν τα διάφορα υποδείγματα 

πρόβλεψης μιας εταιρικής πτώχευσης που έχουν αναπτυχθεί μέχρι και σήμερα. Αν και η 

δημιουργία τους καθυστέρησε αρκετά, με το πρώτο τεκμηριωμένο υπόδειγμα να έχει 

δημιουργηθεί μέσα στη δεκαετία του ΄60, μέσα στα περίπου πενήντα αυτά χρόνια ζωής 

τους έχουν αποσπάσει το ενδιαφέρον πολλών ερευνητών αποτελώντας αντικείμενο 

έρευνας ή αντιπαράθεσης χωρίς όμως να έχει βρεθεί ακόμα και μέχρι σήμερα το 

«απόλυτα» κατάλληλο υπόδειγμα, το υπόδειγμα δηλαδή που θα αντικαταστήσει όλα τα 

προηγούμενα και που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί τόσο ανάμεσα σε διαφορετικές 

χώρες, όσο και ανάμεσα σε διαφορετικούς κλάδους, καταλήγοντας σε υψηλά ποσοστά 

επιτυχίας πρόβλεψης. Το γεγονός αυτό αποτέλεσε και το κίνητρο της συγγραφής της 

εργασίας αυτής, το οποίο πρόκειται να αναλυθεί εκτενέστερα παρακάτω και συγκεκριμένα 
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στην παράγραφο 1.2, ενώ στην παράγραφο 1.3. δίνεται περιληπτικά η οργάνωση της 

εργασίας και αναφέρονται κάποια βασικά θέματα που κρίθηκαν απαραίτητα για την 

κατανόηση του θέματος που πρόκειται να αναλυθούν, όπως ορισμοί και αιτίες του 

γεγονότος της πτώχευσης.  
 

1.2 Προσδιορισμός του Προβλήματος και του Κινήτρου της Εργασίας 

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω παρά τη δημιουργία μεγάλου αριθμού 

διαφορετικών υποδειγμάτων πρόβλεψης μιας εταιρικής πτώχευσης κατά τη διάρκεια των 

χρόνων δεν έχει βρεθεί μέχρι στιγμής το υπόδειγμα εκείνο που θα μπορέσει να 

υπερκαλύψει όλα τα υπόλοιπα υποδείγματα και να έχει τη δυνατότητα να προβλέψει με τη 

μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια την κατάσταση της πτώχευσης οποιασδήποτε επιχείρησης 

που δραστηριοποιείται σε έναν κλάδο ή σε μία χώρα όσο το δυνατόν συντομότερα. 

Χρησιμοποιήθηκαν πολλές τεχνικές, μερικές εκ των οποίων μάλιστα προέρχονται από 

διαφορετικές επιστήμες, όπως για παράδειγμα της ψυχολογίας, βρίσκοντας όμως 

εφαρμογή ακόμα και στο συγκεκριμένο τομέα. Οι τεχνικές αυτές αφορούσαν τόσο τη 

συνολική διαμόρφωση του επιθυμητού υποδείγματος όσο και την επιλογή των τελικών 

ανεξάρτητων μεταβλητών με τις οποίες θα απαρτιζόταν το τελικό υπόδειγμα.  

Στα πλαίσια της βιβλιογραφικής έρευνας για τα υποδείγματα των εταιρικών 

πτωχεύσεων γεννήθηκε το ερώτημα, ποια μπορεί να είναι η αιτία στην οποία οφείλεται η 

αδυναμία προσδιορισμού ενός «τέλειου» υποδείγματος με μεγάλη προβλεπτική ικανότητα 

όσο αφορά τις εταιρικές πτωχεύσεις. Όπως αναφέρθηκε, έχουν χρησιμοποιηθεί πολλές 

τεχνικές, άλλοτε με θετικά και άλλοτε με αρνητικά αποτελέσματα, με συνέπεια να μην 

μπορεί να εντοπισθεί πιθανό ψεγάδι στο θέμα των τεχνικών και ούτε να προταθεί η 

αλλαγή τεχνικής για την επίλυση του προβλήματος. Η απάντηση του ερωτήματος ίσως να 

κρύβεται στην προσπάθεια των ερευνητών να διαμορφώσουν ένα γενικό – συνολικό 

υπόδειγμα για όλες τις επιχειρήσεις. Ήδη τα τελευταία χρόνια αμφισβητείται η δυνατότητα 

διαμόρφωσης ενός υποδείγματος που θα μπορέσει να χρησιμοποιηθεί τόσο ανάμεσα σε 

διαφορετικές χώρες, όσο και ανάμεσα σε διαφορετικούς κλάδους, με συνέπεια να 

αμφισβητείται και η δημιουργία ενός γενικού υποδείγματος. Υποδείγματα προσαρμοσμένα 

αντίστοιχα λαμβάνοντας υπόψη μακροοικονομικούς και κλαδικούς παράγοντες 

παρουσίασαν αρκετά ικανοποιητικά ποσοστά επιτυχίας χωρίς όμως να μπορούν να 

επιλύσουν απόλυτα το πρόβλημα. Άλλωστε όπως υποστηρίζεται στη θεωρία της 

Ανάλυσης Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (Ευθύμογλου και Λαζαρίδης, 2000) θα 
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πρέπει να γίνεται σύγκριση των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον ίδιο κλάδο 

για να αξιολογηθεί κατάλληλα η χρηματοοικονομική τους επίδοση. Υπάρχει πιθανότητα 

παράγοντες που επηρεάζουν ορισμένους κλάδους να μην επηρεάζουν κάποιους άλλους και 

κατ’ επέκταση να είναι διαφορετικοί οι παράγοντες που οδηγούν μια επιχείρηση σε 

πτώχευση ανάμεσα σε διαφορετικούς κλάδους. 

Με βάση το παραπάνω ερώτημα, η εργασία αυτή επικεντρώνεται κυρίως στον εξ 

αρχής προσδιορισμό των ανεξάρτητων μεταβλητών που μπορεί να προβλέψουν μια 

μελλοντική πτώχευση τόσο στα πλαίσια διαμόρφωσης ενός γενικού υποδείγματος όσο και 

στα πλαίσια διαμόρφωσης ενός κλαδικού υποδείγματος. Σκοπός της παρούσας εργασίας 

είναι να απαντηθεί το ερώτημα αν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα γενικό υπόδειγμα για την 

πρόβλεψη μιας πτώχευσης των ελληνικών επιχειρήσεων ή θα ήταν καλύτερο να 

διαμορφωθεί ένα κλαδικό υπόδειγμα, ένα υπόδειγμα δηλαδή που θα χρησιμοποιείται μόνο 

από επιχειρήσεις ενός συγκεκριμένου κλάδου, επαληθεύοντας για ακόμα μία φορά τα 

«θεμέλια» της Ανάλυσης των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων. Αφού έχουν 

προσδιοριστεί οι ανεξάρτητες μεταβλητές, στη συνέχεια γίνεται σύγκριση των 

παραγόντων αυτών καθώς και κατά πόσο συγκλίνουν μεταξύ τους λύνοντας το ερώτημα 

αν μπορεί να διαμορφωθεί ένα γενικό υπόδειγμα ή θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα κλαδικό 

υπόδειγμα πάντα στα πλαίσια της ελληνικής πραγματικότητας σύμφωνα με το ελληνικό 

δείγμα επιχειρήσεων που χρησιμοποιήθηκε.      
 

1.3 Οργάνωση της Εργασίας 

Στα πλαίσια της υλοποίησης του σκοπού της εργασίας αυτής, έγινε προσπάθεια να 

δοθεί μία όσο το δυνατόν πληρέστερη εικόνα όσο αφορά τα υποδείγματα πρόβλεψης μίας 

εταιρικής πτώχευσης αλλά γενικά και του γεγονότος της πτώχευσης. Για αυτό το λόγο 

κρίθηκε σκόπιμο η οργάνωση της εργασίας να αποτελείται από επτά κεφάλαια, μέσα στα 

οποία θα αναλύονται θέματα που σχετίζονται άμεσα με την πτώχευση. 

Συγκεκριμένα, στη συνέχεια του πρώτου κεφαλαίου και συγκεκριμένα στην 

παράγραφο 1.4, παρατίθονται οι ορισμοί της αποτυχίας, της αφερεγγυότητας, της 

χρηματοοικονομικής δυσπραγίας και της πτώχευσης, έννοιες που συνήθως συγχέονται  η 

μία με την άλλη και πολλές φορές λανθασμένα ταυτίζονται. Η έννοια της αφερεγγυότητας 

και της χρηματοοικονομικής δυσπραγίας μπορεί να παρομοιασθούν ως μερικά από τα 

τελευταία  βήματα στο δρόμο που οδηγεί στο αδιέξοδο την επιχείρηση. Στην παράγραφο 

1.5 γίνεται εκτενής αναφορά των αιτιών της πτώχευσης. Κάθε πρόβλημα προκαλείται από 
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μία αιτία ή ένα σύνολο αιτιών. Για να βρεθεί η λύση στο πρόβλημα αυτό και να 

ξεπερασθεί, σκόπιμο είναι αρχικά να βρεθούν οι αιτίες που το έχουν προκαλέσει και να 

αντιμετωπισθούν καταλλήλως. Για παράδειγμα, μία από τις αιτίες, αλλά η κυριότερη για 

την εμφάνιση του φαινομένου του θερμοκηπίου, θεωρείται η συμπεριφορά του ανθρώπου 

απέναντι στη φύση. Για να μειωθούν οι επιπτώσεις του φαινομένου στον πλανήτη, για να 

μην επηρεαστούν οι μελλοντικές γενιές και  κατ’ επέκταση η φύση να επανέλθει στην 

αρχική της ισορροπία θα πρέπει ο άνθρωπος να προσαρμόσει ανάλογα τη συμπεριφορά 

του και να λειτουργεί περισσότερο ορθολογικά. Όπως για το φαινόμενο του θερμοκηπίου, 

το σημαντικότερο από όλα ήταν να εντοπισθούν τα αίτια που το προκαλούν έτσι και για 

την πτώχευση μιας επιχείρησης το σημαντικότερο από όλα είναι ο προσδιορισμός των 

αιτιών που την έχουν προκαλέσει γιατί με αυτό τον τρόπο μπορεί να αποφευχθούν από τον 

επιχειρηματία σε μια μελλοντική του προσπάθεια ή ακόμα να αποτελέσουν σημεία 

αποφυγής ή προειδοποίησης για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις. Αναμενόμενο είναι, ότι οι 

αιτίες μπορούν να διαφέρουν από επιχείρηση σε επιχείρηση για αυτό και στην παράγραφο 

1.5 οι αιτίες μίας πτώχευσης παρουσιάζονται ομαδοποιημένες όπως αυτές έχουν χωρισθεί 

από την παγκόσμια βιβλιογραφία κατά τη διάρκεια των χρόνων. Στο τέλος του πρώτου 

κεφαλαίου (παρ. 1.6), γίνεται ένας πρώτος διαχωρισμός των υποδειγμάτων πρόβλεψης της 

πτώχευσης ανάλογα αν λαμβάνουν υπόψη τους τον κλάδο δραστηριότητας των 

επιχειρήσεων έτσι ώστε να δημιουργηθεί κατάλληλο έδαφος για τα επόμενα δύο κεφάλαια. 

Στη συνέχεια, το δεύτερο κεφάλαιο και το τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζουν τα 

κυριότερα υποδείγματα πρόβλεψης μίας εταιρικής πτώχευσης. Η παρουσίασή τους έχει 

οργανωθεί σε ομάδες λόγω του μεγάλου όγκου υποδειγμάτων αλλά και στα πλαίσια της 

καλύτερης απόδοσης αυτών. Αναλυτικότερα, στο δεύτερο κεφάλαιο παρατίθονται τα 

θεωρητικά και τα στατιστικά υποδείγματα, τα οποία είναι τα πρώτα που έκαναν την 

εμφάνισή τους στην παγκόσμια βιβλιογραφία. Τα θεωρητικά υποδείγματα ουσιαστικά 

βασίζονται στην αξιολόγηση των επιχειρήσεων και στην αντίστοιχη ταξινόμησή τους  

ανάλογα με την πιστοληπτική τους ικανότητα. Τα στατιστικά υποδείγματα, από την άλλη 

πλευρά, επικεντρώνονται περισσότερο στην ταξινόμηση των επιχειρήσεων σε υγιείς και 

πτωχευμένες εφαρμόζοντας με επιτυχία τμήματα της στατιστικής επιστήμης. Κατά τη 

διάρκεια των χρόνων όμως και καθώς οι επιστήμες εξελίσσονταν τα ευφυή υποδείγματα 

και τα υποδείγματα της επιχειρησιακής έρευνας, τα οποία παρουσιάζονται στο επόμενο 

κεφάλαιο, αποτελούν ένα βήμα παραπάνω στην προσπάθεια έγκαιρου εντοπισμού του 

γεγονότος της πτώχευσης. Τα στατιστικά υποδείγματα δέχθηκαν κριτική λόγω των 

προϋποθέσεων που έθεταν κατά την εφαρμογή τους αποδυναμώνοντας έτσι την 
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προτεινόμενη εφαρμογή τους και δημιουργώντας πρόσφορο έδαφος για τη συνέχιση των 

προσπαθειών και τη βελτίωση των υποδειγμάτων αυτών. Βέβαια, θα πρέπει να αναφερθεί 

ότι παρά τη δημιουργία των υποδειγμάτων «νέας γενιάς», τα οποία δεν χρειάζονται κατά 

την εφαρμογή τους ένα σύνολο από προϋποθέσεις, δεν έχουν παρουσιάσει υψηλότερα 

ποσοστά επιτυχίας σε σύγκριση με τα παλιότερα υποδείγματα. Για αυτό το λόγο δεν έχουν 

παραγκωνιστεί τα στατιστικά υποδείγματα αλλά συνεχίζεται η χρήση τους ακόμα και 

μέχρι σήμερα λόγω της απλότητάς τους κατά την εφαρμογή τους.  

Το επόμενο κεφάλαιο (δηλ. τέταρτο κεφάλαιο) αποτελεί, ουσιαστικά το τελευταίο 

κεφάλαιο του θεωρητικού τμήματος της παρούσας εργασίας. Στο κεφάλαιο αυτό, 

εξετάζεται η πτώχευση από νομικής πλευράς με ιδιαίτερη έμφαση την αντιμετώπιση της 

πτώχευσης από την ελληνική νομοθεσία. Επίσης, κρίθηκε σκόπιμο να γίνει μία σύντομη 

αναφορά στα στατιστικά στοιχεία του γεγονότος της πτώχευσης μέσα στα ευρωπαϊκά 

πλαίσια με επικέντρωση στις πτωχεύσεις που έχουν πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα. Στο 

κεφάλαιο αυτό τεκμηριώνεται το μεγάλο ενδιαφέρον των ερευνητών στον προσδιορισμό 

ενός υποδείγματος πρόβλεψης της πτώχευσης αφού η νομική επιστήμη έχει διαμορφώσει 

ιδιαίτερο τμήμα του δικαίου για την εξέταση (μελέτη) της πτώχευσης με επέκταση τη 

δημιουργία ξεχωριστού μέρους του δικαίου για την εξυγίανση μίας επιχείρησης καθώς το 

ενδιαφέρον αυτό τεκμηριώνεται και από τα υψηλά ποσοστά πτωχεύσεων στην Ευρώπη, 

αλλά και στην Ελλάδα. 

Στα επόμενα κεφάλαια, από το πέμπτο μέχρι και το έβδομο, εξετάζεται το 

πρακτικό τμήμα της παρούσας εργασίας. Το αρχικό βήμα για την εξέταση του ερωτήματός 

μας, αν δηλαδή ο κλάδος παίζει σημαντικό ρόλο για τη δημιουργία ενός υποδείγματος 

πρόβλεψης της πτώχευσης, είναι η ανάλυση του δείγματός μας. Προφανώς, το δείγμα σε 

κάθε έρευνα παίζει πρωταρχικό ρόλο για αυτό το λόγο ολόκληρο το πέμπτο κεφάλαιο 

αφιερώθηκε στην ανάλυση του δείγματος. Πληροφορίες όπως ποιο ήταν το ποσοστό των 

πτωχεύσεων ανά έτος, ανά κλάδο δραστηριοποίησης καθώς και πως έχει επιλεχθεί το 

δείγμα των υγιών επιχειρήσεων παρατίθονται στο κεφάλαιο αυτό. Θα πρέπει να τονισθεί 

ότι σκοπίμως δεν δίνονται οι ονομασίες των ανωνύμων εταιριών που έχουν διαμορφώσει 

το δείγμα τόσο των πτωχευμένων όσο και των υγιών επιχειρήσεων λόγω σεβασμού και 

κατάλληλης προσαρμογής στις διατάξεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων. Άλλωστε 

εξαιτίας των συγκεκριμένων διατάξεων στάθηκε αδύνατη (πάρα τις έντονες και 

συστηματικές προσπάθειες) η συγκέντρωση μεγαλύτερου πλήθους επιχειρήσεων από 

κάποια άλλη πηγή δεδομένων πέραν της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. Για αυτό και το 

πέμπτο κεφάλαιο περιορίζεται στην παρουσίαση γενικών πληροφοριών του δείγματος 
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χωρίς να παρατίθονται στοιχεία ικανά να χρησιμοποιηθούν για να εντοπιστούν οι 

επωνυμίες των επιχειρήσεων.  

Στο επόμενο κεφάλαιο (έκτο κεφάλαιο) δίνεται όσο το δυνατόν λεπτομερέστερα τα 

επόμενα στάδια μέχρι τη δημιουργία του υποδείγματος και την εξαγωγή του 

συμπεράσματός. Χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία τόσο ενός χρόνου πριν από την πτώχευση, 

όσο και ο μέσος όρος της τριετίας πριν την πραγματοποίηση της πτώχευσης. Έτσι, τα 

υποδείγματα που διαμορφώθηκαν μπορούν να διακριθούν τόσο ανάλογα με το χρονικό 

ορίζοντα των χρησιμοποιηθέντων στοιχείων όσο και ανάλογα με τον κλάδο 

δραστηριοποίησης. Το τελευταίο κεφάλαιο (έβδομο κεφάλαιο) της παρούσας εργασίας 

παρουσιάζει τα αποτελέσματα, τα συμπεράσματα και τις προτάσεις που μπορούν να 

γίνουν βάσει των αποτελεσμάτων του προηγούμενου κεφαλαίου και μπορούν να 

συμβάλλουν στη βελτίωση των προσπαθειών δομής ενός επιτυχημένου υποδείγματος 

πρόβλεψης της πτώχευσης στο μέλλον. Η παρούσα εργασία ολοκληρώνεται με την 

παράθεση του παραρτήματος, το οποίο περιλαμβάνει ορισμένους δευτερεύοντες πίνακες, 

αλλά απαραίτητους για την κατανόηση του πρακτικού μέρους, και της βιβλιογραφίας, 

ελληνικής και αγγλικής.   
 

1.4 Αποτυχία, Χρηματοοικονομική Δυσπραγία, Πτώχευση 
Πολλές φορές, στα πλαίσια της καθημερινότητας, ορισμένες έννοιες ταυτίζονται 

παρά το γεγονός ότι υποδεικνύουν ένα διαφορετικό συμβάν. Μερικές τέτοιες έννοιες, 

συναφείς με την παρούσα εργασία, είναι η αποτυχία, η αφερεγγυότητα, η 

χρηματοοικονομική δυσπραγία και η πτώχευση. Συχνά, οι έννοιες αυτές ταυτίζονται και η 

μία αντικαθιστά την άλλη υποδεικνύοντας ταυτόσημες καταστάσεις, ακόμα και σε 

ακαδημαϊκά κείμενα, λόγω του ότι δεν υπάρχει ένας σαφής διαχωρισμός, παρά τα περίπου 

πενήντα χρόνια επισταμένης έρευνας, στο συγκεκριμένο θέμα. Παρόλα αυτά, οι παραπάνω 

έννοιες δηλώνουν, με το στενό τους ορισμό, διαφορετικές καταστάσεις στις οποίες 

περιέρχεται μία επιχείρηση. Παρακάτω, παρατίθενται διάφοροι ορισμοί που έχουν δοθεί 

κατά καιρούς με σκοπό να καταστεί σαφές το τι υποδηλώνει η κάθε μία έννοια.   

Η έννοια αποτυχία (failure) θεωρείται γενικότερη από τις υπόλοιπες έννοιες αλλά 

εξαιτίας αυτής της γενικότητας συχνά συγχέεται με τους όρους «κλείσιμο», έξοδος κτλ. 

Για παράδειγμα, οι Stokes και Blackburn (2002), υιοθετούν παλιότερους ορισμούς 

(Keasey and Watson, 1987; Siegfried and Evans, 1994; Everett and Watson, 1998) 

σύμφωνα με τους οποίους, μία επιχείρηση κλείνει όταν δεν υπάρχει η δυνατότητα να 

συνεχίσει τη λειτουργία της λόγω μειωμένων ή ανύπαρκτων κερδών, ενώ μία επιχείρηση 
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αποτυγχάνει όταν σταματάει η λειτουργία της λόγω αδυναμίας εύρεσης πηγών 

χρηματοδότησης. Η έξοδος μιας επιχείρησης δεν σηματοδοτεί αναγκαστικά το κλείσιμο 

της αλλά την έξοδο από μία αγορά στην οποία δραστηριοποιούνταν παλιότερα ή το τέλος 

παραγωγής ενός συγκεκριμένου προϊόντος. Επίσης, αποτυχία της επιχείρησης μπορεί να 

ορισθεί η υιοθέτηση ενός επιχειρησιακού σχεδίου ή μίας επένδυσης, του οποίου όμως η 

απόδοση των κεφαλαίων είναι εξαιρετικά μικρότερη σε σύγκριση με τις αντίστοιχες 

αποδόσεις άλλων επενδύσεων παρόμοιου κινδύνου ή όταν η μέση απόδοση των 

επενδύσεων της επιχείρησης αποδίδει λιγότερο σε σύγκριση με το κόστος χρήσης του 

κεφαλαίου της (Altman and Hotchkiss, 2006). Παρόμοιος ορισμός δίνεται σε ελληνικό 

λεξικό (Γιοβάνης) και συγκεκριμένα ορίζοντας την αποτυχία ως τη μη πραγματοποίηση ή 

τη μη αίσια έκβαση ενός επιδιωκόμενου σκοπού. 

Εκτός όμως από τους παραπάνω ορισμούς, σε πολλές έρευνες η αποτυχία μιας 

επιχείρησης έχει ταυτιστεί με την πτώχευσή της ή ακόμα και με τη μη διατήρηση της ίδιας 

ιδιοκτησίας. Ορισμένες τέτοιες έρευνες, που έχουν χρησιμοποιήσει τους παραπάνω 

ορισμούς, περιληπτικά αναφέρονται από τους Watson και Everett (1999). Ακόμα και η 

υποχρεωτική ή εθελοντική ρευστοποίηση έχουν ορισθεί ως αποτυχία της επιχείρησης 

(Opoku, 2011). Τέλος, σύμφωνα με την Αμερικάνικη ορολογία η αποτυχία μιας 

επιχείρησης μπορεί να ορισθεί ως η νομική κήρυξη της πτώχευσής της (Dirickx and 

Landeghem, 1994), ενώ σε αντίστοιχο αγγλοελληνικό λεξικό ο όρος μεταφράζεται ως 

(Χρυσοβιτσιώτης και Σταυρακοπούλου, 2001): «Χρεοκοπία ή πτώχευση. Αδυναμία 

εκπλήρωσης των υποχρεώσεων της επιχείρησης. Αναστολή ή διακοπή της λειτουργίας της 

επιχείρησης λόγω οικονομικής αδυναμίας. Μπορεί να είναι ακούσια μετά από ενέργειες των 

πιστωτών ή εκούσια με πρωτοβουλία του ίδιου» και ταυτίζεται με τον αγγλικό όρο 

bankruptcy. Γίνεται φανερό ότι η έννοια αποτυχία θεωρείται άρρηκτα συνδεδεμένη με την 

έννοια πτώχευση τουλάχιστον στα πλαίσια της ελληνικής χρηματοοικονομικής ορολογίας, 

περιορίζοντας με αυτόν τον τρόπο τις υπόλοιπες «ταυτόσημες έννοιες», αν και στα 

πλαίσια της παρούσας εργασίας προτείνεται η χρήση της έννοιας αποτυχίας σύμφωνα με 

τον ορισμό που έχει δοθεί από τον Altman και τον Hotchkiss (2006). Πολλές φορές, η 

έννοια αποτυχία συνοδεύεται από ορισμένους επιθετικούς προσδιορισμούς όπως για 

παράδειγμα είναι η εταιρική αποτυχία. Η συγκεκριμένη έννοια δεν αντικατοπτρίζει μία 

στιγμή μέσα στο χρόνο αλλά υποδηλώνει περισσότερο μία πορεία μέσα στο χρόνο 

(Opoku, 2011).  Η έννοια αφερεγγυότητα (insolvency) προέρχεται από το στερητικό (α) και 

από το ρήμα φέρω και το ουσιαστικό έγγυος που σημαίνει αναξιόπιστος, ασταθής. Μπορεί 
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να διακριθεί στην τεχνική αφερεγγυότητα και στην αφερεγγυότητα που οδηγεί στην 

πτώχευση της επιχείρησης (Altman and Hotchkiss, 2006) ή με βάση διαφορετική ορολογία 

στην αφερεγγυότητα των ταμειακών ροών και στην αφερεγγυότητα του κεφαλαίου 

αντίστοιχα (Ross et al., 2008). Η διαφορά μεταξύ των δύο αυτών εννοιών έγκειται κυρίως 

στο γεγονός ότι η πρώτη θεωρείται περισσότερο παροδική και εύκολα αντιληπτή, ενώ η 

δεύτερη θεωρείται μία μόνιμη και επικίνδυνη κατάσταση, η οποία για να προσδιοριστεί 

χρειάζεται σωστή αξιολόγηση των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης (Altman and 

Hotchkiss, 2006). Στην πρώτη κατάσταση περιέρχεται η επιχείρηση όταν δεν υπάρχει 

ρευστότητα ικανή έστω να καλύψει τις τρέχουσες υποχρεώσεις της, ενώ στη δεύτερη 

κατάσταση περιέρχεται η επιχείρηση όταν η αξία των περιουσιακών της στοιχείων είναι 

μικρότερη από το σύνολο των υποχρεώσεών της (Lewellen et al., 2000; Altman and 

Hotchkiss, 2006; Ross et al., 2008). Διαγραμματικά, η διάκριση αυτή παρουσιάζεται 

παρακάτω στο διάγραμμα 1.1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: Ross et al., (2008), pp 855 

 

 

Η παρακάτω διαγραμματική απεικόνιση παρουσιάζει τις δύο μορφές αφερεγγυότητας. 

Γίνεται αντιληπτό ότι, στην μεν πρώτη μορφή υπάρχει ένα συγκεκριμένο όριο το οποίο 

ορίζεται από τις υποχρεώσεις της επιχείρησης, κάτω από το οποίο αν μειωθούν οι 

α) Αφερεγγυότητα ταμειακών ροών 
                              € 
 
 
 
                                                                                                                     Έλλειψη  
                                                                                                                ταμειακών ροών 
 

                                                                                    Ταμειακές ροές επιχείρησης 
β) Αφερεγγυότητα κεφαλαίου 

Διάγραμμα 1.4: Απεικόνιση της αφερεγγυότητας ταμειακών ροών και αφερεγγυότητας 
κεφαλαίου 
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9



 
 

ταμειακές ροές θα υπάρχει έλλειψη ταμειακών ροών υποδεικνύοντας πρόβλημα 

ρευστότητας με συνέπεια η επιχείρηση να βιώσει την αφερεγγυότητα λόγω των ταμειακών 

ροών της. Στη δεύτερη μορφή το χρέος της επιχείρησης δεν καλύπτεται πλήρως από τα 

περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης με συνέπεια να δημιουργηθεί αρνητικό κεφάλαιο 

ίσο με τη διαφορά του χρέους και των περιουσιακών στοιχείων της κάθε επιχείρησης. Η 

ακριβής μετάφραση της αγγλικής έννοιας στην ελληνική ορολογία δίνεται ως 

(Χρυσοβιτσιώτης και Σταυρακοπούλου, 2001): «Αναξιόχρεο, αφερεγγυότητα. Αδυναμία 

εξόφλησης οφειλών στη λήξη τους. Ανεπάρκεια των περιουσιακών στοιχείων του 

ενεργητικού για κάλυψη του παθητικού. Συνήθως οδηγεί σε αναγκαστική εκκαθάριση ή σε 

χρεοκοπία». Η έννοια της αφερεγγυότητας πολλές φορές μεταφράζεται στον αγγλικό όρο 

“default”, ο οποίος επίσης αντικατοπτρίζει την αδυναμία της επιχείρησης να αποπληρώσει 

τις υποχρεώσεις της.  

Με την έννοια χρηματοοικονομική δυσπραγία (financial distress) ή 

χρηματοοικονομική αποτυχία όπως έχει ορισθεί από τους Γαγάνη, Δούμπο και Ζοπουνίδη 

(2006), εννοείται η αδυναμία της επιχείρησης να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της (Gilson, 

1989). Ένας μετέπειτα ορισμός, θέτει τη χρηματοοικονομική δυσπραγία, ως την 

κατάσταση που μπορεί να εισέλθει η επιχείρηση όταν δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις 

τρέχουσες υποχρεώσεις της λόγω αδυναμίας ταμειακών ροών (Wruck, 1990). 

Παρόμοιος ορισμός υιοθετείται από τους Ross, Westerfield και Jaffe (2008), οι 

οποίοι θέτουν τη μείωση μερισμάτων, το τερματισμό σχεδίων, τις συσωρευτικές ζημιές ως 

ορισμένες ενέργειες που λαμβάνουν χώρα όταν η επιχείρηση βρίσκεται σε μια κατάσταση 

χρηματοοικονομικής δυσπραγίας, η οποία θα πρέπει να αντιμετωπισθεί μέσα από μία 

αναδιάρθρωση περιουσιακών στοιχείων ή μία χρηματοοικονομική αναδιάρθρωση. 

Ουσιαστικά, η χρηματοοικονομική δυσπραγία αντικατοπτρίζει μία μόνιμη αφερεγγυότητα 

ταμειακών ροών μιας επιχείρησης και ταυτίζεται περισσότερο με την αφερεγγυότητα του 

κεφαλαίου και για αυτό το λόγο ο όρος χρησιμοποιείται εναλλακτικά του όρου 

αφερεγγυότητα.     

Με την έννοια πτώχευση (bankruptcy) εκφράζεται το τελευταίο δυσάρεστο στάδιο 

μιας δύσκολης πορείας που μπορεί να εισέλθει η επιχείρηση. Πρόκειται, δηλαδή, για τη 

δικαστική διέξοδο της επιχείρησης κατά τη διαδικασία του κλεισίματός της. Μερικές 

φορές, για να αποφύγει η επιχείρηση τη δικαστική οδό, μπορεί να επέλθει συμφωνία με 

τους πιστωτές της για την αναδιοργάνωση του χρέους της (Jensen, 1989), αλλά και αυτή η 

διαδικασία χαρακτηρίζεται ως μία μορφή πτώχευσης. Παρόμοια μετάφραση ακολουθείται 
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από το αγγλοελληνικό λεξικό των Χρυσοβιτσιώτη και Σταυρακοπούλου (2001). 

Συγκεκριμένα, θέτουν τον αγγλικό όρο ως: «Πτωχευτική διαδικασία. Η νομική διαδικασία 

κηρύξεως σε πτώχευση και εκποιήσεως της περιουσίας του πτωχεύσαντος». Θα πρέπει να 

σημειωθεί, ότι ο αγγλικός όρος της πτώχευσης προέρχεται από την Ιταλική λέξη “banca 

rupta” που σημαίνει σπασμένος πάγκος εργασίας (Stiglitz, 2001) 

Η σειρά που έχει δοθεί όσον αφορά στην ερμηνεία των όρων δεν είναι τυχαία. Στην 

παρούσα εργασία, κάθε έννοια αποτελεί και ένα βήμα προς την επόμενη έννοια. 

Ουσιαστικά, δηλαδή, μία επιχείρηση μπορεί να βιώσει σε τακτά χρονικά διαστήματα 

διάφορες αποτυχίες στα πλαίσια των επενδύσεών της, οι οποίες όμως ισοσταθμίζονται από 

αντίστοιχες επιτυχίες της επιχείρησης ώστε στη συνολική πορεία και εικόνα της να μην 

έχουν άμεσο αντίκτυπο. Όταν όμως πραγματοποιούνται πολλές αποτυχίες μπορεί να 

επέλθει αφερεγγυότητα με αποτέλεσμα η επιχείρηση να μην είναι σε θέση να εκπληρώσει 

τις υποχρεώσεις της. Όταν η αφερεγγυότητα δεν αντιμετωπισθεί άμεσα και συνεχιστεί για 

ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, δημιουργείται η κατάσταση της χρηματοοικονομικής 

δυσπραγίας και αν δεν ληφθούν αποτελεσματικά μέτρα η επιχείρηση οδηγείται στην 

πτώχευση. Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί ότι μια επιχείρηση είναι καλύτερο και 

ευκολότερο να αντιμετωπίσει τη δύσκολη αυτή κατάσταση στα πρώτα στάδια – βήματα 

δημιουργίας της παρά να προσπαθήσει να αντιστρέψει το αρνητικό κλίμα στο τελευταίο 

στάδιο, που ίσως τότε θα είναι αργά και μπορεί να οδηγηθεί γρήγορα στο μοιραίο. 
 

1.5 Αιτίες Πτώχευσης 

Η πραγματοποίηση οποιουδήποτε δυσάρεστου γεγονότος συνδέεται άμεσα με μία 

μετέπειτα έρευνα εύρεσης των αιτιών που συμβάλουν σε αυτό το συμβάν. Στο πλαίσιο 

αυτής της γενικής αλήθειας, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η πτώχευση συγκαταλέγεται 

στα δυσάρεστα συμβάντα έχουν πραγματοποιηθεί πολλές έρευνες κατά τη διάρκεια των 

χρόνων, οι οποίες σκοπό είχαν τον εντοπισμό των παθογόνων αιτιών μιας πτώχευσης έτσι 

ώστε να δοθεί η δυνατότητα στους επιχειρηματίες να τις αποφύγουν. Ο εντοπισμός, 

μάλιστα, των αιτιών αυτών είναι απαραίτητος και στη διαμόρφωση των γενικευμένων 

υποδειγμάτων πρόβλεψης μιας πτώχευσης, αφού οι αιτίες αυτές μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν ως ανεξάρτητες μεταβλητές στα υποδείγματα, είτε αυτές θεωρούνται 

ποσοτικές που απεικονίζονται μέσα από τη χρήση αριθμοδεικτών, είτε ποιοτικές μέσα από 

τη χρήση των ψευδομεταβλητών. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει στο βιβλίο του ο Klein 

(2000), υπάρχουν πολλοί τρόποι για να αποτύχει ένα σχέδιο, ενώ υπάρχει μόνο ένας 
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τρόπος για να πετύχει. Στο ίδιο βιβλίο αναφέρονται ορισμένοι λόγοι που οδηγούν στο 

δυσάρεστο αυτό γεγονός όπως είναι η ανεπαρκής ή πλήρως διαχωρισμένη διοίκηση, η 

ύπαρξη αδυναμίας προσαρμογής στις ανάγκες του περιβάλλοντος, οι εσωτερικές διαμάχες, 

η οικογενειοκρατία και η υπερβολική φιλοδοξία. Επίσης, τονίζεται ότι ένα πολύ μεγάλο 

ποσοστό των πτωχεύσεων, της τάξης του 88,7%, οφείλεται σε λάθη στο μάνατζμεντ, όπως 

για παράδειγμα, τα λανθασμένα κίνητρα ηγεσίας, η λανθασμένη εκτίμηση των αναγκών 

και ο μη ρεαλιστικός σχεδιασμός ενός πλάνου δράσης της επιχείρησης. Στα ίδια περίπου 

επίπεδα, υποστηρίζει και ο Altman με τον Hotchkiss (2006) ότι ευθύνονται τα λάθη της 

διοίκησης για την πραγματοποίηση των πτωχεύσεων. Συμβάλλουν βέβαια και ορισμένοι 

άλλοι παράγοντες όπως: ο διεθνής ανταγωνισμός, η πλεονάζουσα παραγωγική 

δυναμικότητα ενός κλάδου, ορισμένοι χρόνιοι προβληματικοί κλάδοι, τα υψηλά ποσοστά 

επιτοκίων σε ορισμένες περιόδους και γενικά το στάδιο ανάπτυξης στο οποίο βρίσκεται 

μία οικονομία. Ουσιαστικά, τα παραπάνω επιβεβαιώνουν μία έρευνα που είχε 

πραγματοποιηθεί σε πλήθος γαλλικών επιχειρήσεων (Zopounidis, 1995). Στη 

συγκεκριμένη έρευνα, τα αίτια που συνοψίστηκαν ως σημαντικά για το τέλμα της 

επιχείρησης ήταν: η διαχρονική ή συγκυριακή πτώση της ζήτησης, η απώλεια σημαντικών 

πελατών, η ανικανότητα των διευθυντικών στελεχών, η ανεπαρκής τεχνική κατάρτιση των 

στελεχών για την είσοδο σε νέες αγορές, οι ασυμβίβαστοι στρατηγικοί στόχοι, τα 

σημαντικά έξοδα προσωπικού, οι καταχρήσεις πόρων, η απώλεια ή ασθένεια ενός ικανού 

διευθυντικού στελέχους και η κατάργηση των βραχυπρόθεσμων τραπεζικών 

χρηματοδοτήσεων. Η απώλεια σημαντικών πελατών της επιχείρησης, ως αιτία πτώχευσης, 

μπορεί να οφείλεται είτε στην αλλαγή προμηθευτή από τον πελάτη είτε στο κλείσιμο της 

επιχείρησης του πελάτη ή ακόμα και στην πτώχευσή της. Άλλωστε, πολλοί ερευνητές 

πιστεύουν ότι η πραγματοποίηση μίας πτώχευσης μπορεί να οδηγήσει σε ένα «ντόμινο» 

πτωχεύσεων από τον κύκλο των προμηθευτών του, ιδίως εκείνων που ο πρώτος 

αποτελούσε τον κυριότερο πελάτη τους (Jorion and Zhang, 2009; Helwege, 2010). Έχουν 

γίνει προσπάθειες για να απεικονιστούν τα αίτια αυτά σε μια πορεία προς την πτώχευση 

της επιχείρησης, στην οποία κάθε βήμα της αποτελεί ένα αίτιο, καταλήγοντας σε 

επιμέρους αποτελέσματα μέχρι το οριστικό τέλος της επιχείρησης (Ooghe and Van 

Wymeersch, 1995). Η διαδρομή αυτή απεικονίζεται παρακάτω στο διάγραμμα 1.2. Ο 

συνδυασμός υπερβολικών εξόδων μαζί με ανεπαρκή απόδοση καταλήγει σε μία μη 

ικανοποιητική κερδοφορία, η οποία αν συνδυαστεί με αδυναμία αυτοχρηματοδότησης και 

υπερβολικές επενδύσεις οδηγεί την επιχείρηση σε έλλειψη ρευστότητας. Η έλλειψη αυτή 

θεωρείται πολύ σημαντική, άλλωστε δεν είναι τυχαίο ότι ο αριθμοδείκτης είτε γενικής είτε 
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άμεσης ρευστότητας αποτελεί έναν από τους πλέον ευρύτερα χρησιμοποιημένους 

αριθμοδείκτες στα υποδείγματα πρόβλεψης της πτώχευσης. Αν δεν αντιμετωπιστεί 

εγκαίρως με εύρεση πηγών χρηματοδότησης μπορεί να προκαλέσει υπερβολική αύξηση 

χρέους και να οδηγήσει σε ένα τελευταίο στάδιο, αυτό της αφερεγγυότητας και του 

θανάτου.  

 

      

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: Ooghe and Van Wymeersch, (1995) 

 

Όλα αυτά τα αίτια έχουν ομαδοποιηθεί σε διάφορες κατηγορίες ανάλογα με 

ορισμένα χαρακτηριστικά τους. Ενδεικτικά, σύμφωνα με τον Berryman (1983) τα αίτια 

μιας πτώχευσης μπορεί να διακριθούν σε λογιστικά αίτια, σε αίτια μάρκετινγκ, σε 

χρηματοοικονομικά αίτια, σε άλλα ενδοεπιχειρησιακά και εξωεπιχειρησιακά αίτια και στη 

συμπεριφορά του ιδιοκτήτη. Ορισμένοι γενικότεροι διαχωρισμοί είναι σε εσωτερικά και 

εξωτερικά αίτια, σε στρατηγικά και λειτουργικά αίτια ή σε ενδοεπιχειρησιακά και 

εξωεπιχειρησιακά (Stocks and Blackburn, 2002). Για παράδειγμα, η κατηγορία των 

εσωτερικών αιτιών μπορεί με τη σειρά της να διακριθεί σε παράγοντες του επιχειρησιακού 

μάνατζμεντ, όπως η διαχείριση πληροφοριών και ανθρωπίνων πόρων και σε παράγοντες 

του στρατηγικού μάνατζμεντ, όπως η ποιότητα του μάνατζερ. Η δεύτερη κατηγορία των 

εξωτερικών αιτιών μπορεί να διακριθεί στους μακροοικονομικούς παράγοντες και στους 

συνεργάτες της επιχείρησης ανάλογα με τον αν πρόκειται για χρήστες της επιχείρησης ή 

για γενικότερες οικονομικές συγκυρίες (Ζοπουνίδης, 2005). 

 
Υπερβολικά 

Έξοδα 
Ανεπαρκή 
Απόδοση 

Υπερβολική 
Αύξηση Χρέους 

Αφερεγγυότητα 
και θάνατος 

Έλλειψη 
Ρευστότητας 

Υπερβολικές 
Επενδύσεις 

Έλλειψη 
αυτοχρηματοδότηση

Ανεπαρκή 
Κερδοφορία 

Διάγραμμα 1.5: Πορεία προς την πτώχευση 
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Ένας επιπλέον διαχωρισμός των αιτιών που μπορεί να προκαλέσουν μία πτώχευση 

είναι σε παράγοντες που επηρεάζουν τις εισροές και σε παράγοντες που επηρεάζουν τις 

εκροές της επιχείρησης (Lewellen et al., 2000). Σύμφωνα με αυτόν το διαχωρισμό η πρώτη 

κατηγορία παραγόντων μπορεί να περιλαμβάνει τον ανταγωνισμό, τον κύκλο ζωής του 

προϊόντος καθώς και τις συνθήκες της οικονομίας, ενώ η δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνει 

όλους εκείνους τους παράγοντες που επηρεάζουν, είτε άμεσα, είτε έμμεσα, τις εισροές της 

επιχείρησης όπως, η λειτουργική και χρηματοοικονομική μόχλευση, η 

υπερκεφαλαιοποίηση, τα εργασιακά δικαιώματα, οι νόμοι κ.τ.λ. Η διάκριση αυτή μπορεί 

να θεωρηθεί παρόμοια με αυτή του Berryman (1983).  

Σύμφωνα με τους Ooghe και Waeyaert (2004), τα αίτια της πτώχευσης μπορούν να 

ομαδοποιηθούν σε πέντε γενικές κατηγορίες, ενώ βασιζόμενοι σε αυτές τις κατηγορίες 

δημιούργησαν ένα εννοιολογικό υπόδειγμα πτώχευσης (conceptual failure model). Οι 

πέντε αυτές κατηγορίες αιτιών είναι: το γενικό περιβάλλον, το περιβάλλον της 

επιχείρησης, τα χαρακτηριστικά της επιχείρησης, τα χαρακτηριστικά του επιχειρηματία 

καθώς και του μάνατζμεντ που ακολουθείται και τέλος, η εταιρική πολιτική που έχει 

επιλεγεί. Το γενικό περιβάλλον, ουσιαστικά, αποτελεί το γενικότερο εξωτερικό 

περιβάλλον μέσα στο οποίο δραστηριοποιείται η επιχείρηση και μπορεί να χαρακτηρισθεί 

ως ο συστηματικός κίνδυνος που έχει να αντιμετωπίσει η επιχείρηση. Δηλαδή, οι 

πολιτικές, κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες που επικρατούν σε κάθε εποχή, η 

τεχνολογική ανάπτυξη και οι αντίστοιχες συνθήκες που επικρατούν σε χώρες κοντά στα 

σύνορα της χώρας στην οποία δραστηριοποιείται η επιχείρηση είναι ορισμένα στοιχεία 

που απαρτίζουν το εξωτερικό περιβάλλον και τα οποία εκφράζονται κυρίως μέσα από 

μακροοικονομικά μεγέθη. Από την άλλη πλευρά, το περιβάλλον της επιχείρησης 

αποτελείται από τους μετόχους, τους προμηθευτές, τους πελάτες ή συνοπτικότερα 

οποιοδήποτε χρήστη της επιχείρησης, είτε αυτός είναι εσωτερικός είτε εξωτερικός. Τα 

χαρακτηριστικά της επιχείρησης επικεντρώνονται σε μεγέθη που περιγράφουν απόλυτα 

την εξεταζόμενη επιχείρηση, όπως είναι το μέγεθός της, τα χρόνια λειτουργίας της, ο 

κλάδος στον οποίο δραστηριοποιείται κ.τ.λ. Τέλος, οι δύο υπόλοιπες κατηγορίες μπορούν 

να χαρακτηρισθούν ως οι πλέον σημαντικές γιατί περιλαμβάνουν τα κίνητρα, τις 

ικανότητες και τα προσωπικά χαρακτηριστικά των ανθρώπων που απαρτίζουν τη διοίκηση 

και τη στρατηγική και την εταιρική πολιτική που ακολουθείται. Στο διάγραμμα 1.3 

παρουσιάζεται η αλληλοσυσχέτιση των πέντε αυτών κατηγοριών καθώς και πως αυτές 

συμβάλλουν ώστε να οδηγηθεί η επιχείρηση στην αποτυχία της. 
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Πηγή: Οoghe and Waeyaert (2004), pp 375 

 

Η παραπάνω διάκριση θεωρήθηκε η καταλληλότερη, για αυτό και υιοθετείται στην 

παρούσα εργασία. Μεμονωμένες έρευνες έχουν επικεντρωθεί στην κάθε κατηγορία 

ξεχωριστά, προσπαθώντας να τη συσχετίσουν με την κατάσταση της πτώχευσης. Για 

παράδειγμα, πληθώρα ερευνών έχουν εισάγει στο δημιουργηθέν υπόδειγμα εκτός από 

μικροοικονομικά μεγέθη, μεγέθη δηλαδή που απεικονίζουν την πορεία της κάθε 

επιχείρησης και μακροοικονομικά μεγέθη, μεγέθη δηλαδή που απεικονίζουν την πορεία 

ολόκληρης της χώρας μέσα στην οποία δραστηριοποιείται η εξεταζόμενη επιχείρηση όπως 

συντελεστές φορολογίας, επιτόκια δανεισμού κ.τ.λ (Altman, 1983; Goudie and Meeks, 

1991; Gaskill et al., 1993; Sullivan et al., 1998; Tirapat and Nittayagasetwat, 1999; Opoku, 

2011). O Αltman (1983) ήταν ένας από τους πρώτους που εξέτασε την επιρροή 

μακροοικονομικών παραγόντων στα ποσοστά των πτωχευμένων επιχειρήσεων 

καταλήγοντας στο ότι η συνολική οικονομική ανάπτυξη, η πορεία του χρηματιστηρίου, η 

προσφορά χρήματος και η αυξημένη σύσταση των επιχειρήσεων επηρεάζουν την τάση 

μιας επιχείρησης προς την πτώχευση. Ακόμα και η πορεία των γειτονικών χωρών μπορεί 

να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, το οποίο θα αναφερθεί 

αναλυτικότερα στο τέταρτο κεφάλαιο και συγκεκριμένα όσον αφορά στις πτωχεύσεις στα 

πλαίσια της ελληνικής πραγματικότητας, είναι η μετακίνηση των περισσότερων ελληνικών 

επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνταν κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα προς τις γειτονικές 

 

Διάγραμμα 1.6: Διαχωρισμός των αιτιών της πτώχευσης και πορεία προς αυτήν 

Περιβάλλον της 
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Μάνατζμεντ / 
Χαρακτηριστικά 
Επιχειρηματία 

Εταιρική 
Πολιτική 

Χαρακτηριστικά 
της Επιχείρησης 

 
Αποτυχία 
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Βαλκανικές χώρες, τόσο για φθηνότερα εργατικά χέρια, όσο και για μειωμένους 

φορολογικούς συντελεστές. Τέλος, μια συνολική κακή οικονομική συγκυρία μπορεί να 

προκληθεί ακόμα και από κάποιο τυχαίο γεγονός όπως είναι μία τρομοκρατική ενέργεια ή 

ένας σεισμός, γεγονότα που μπορούν να επηρεάσουν τη συνολική κατανάλωση και κατ’ 

επέκταση τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων ενός κλάδου ή μίας χώρας.   

Γίνεται αντιληπτό, ότι όπως το γενικότερο περιβάλλον μέσα στο οποίο 

δραστηριοποιείται μια επιχείρηση επηρεάζει την πορεία της έτσι και η σχέση της με το 

άμεσο εξωτερικό περιβάλλον της απεικονίζεται στην εξέλιξή της. Το περιβάλλον αυτό 

απαρτίζεται από άτομα όπως είναι οι πελάτες της, οι προμηθευτές της, οι τράπεζες που την 

χρηματοδοτούν, οι μέτοχοι και οι ανταγωνιστές της (Ooghe and Waeyaert, 2004). Θα 

πρέπει να αναφερθεί σε αυτό το σημείο, ότι οι ανταγωνιστές παίζουν ιδιαίτερο ρόλο σε μία 

επιχείρηση τόσο όταν πηγαίνουν καλά, αλλά και όσο όταν δεν πηγαίνουν καλά και μπορεί 

να οδηγηθούν στην πτώχευση. Αυτό έχει υποστηριχθεί γιατί μία πτώχευση μίας 

επιχείρησης μέσα σε έναν κλάδο μπορεί να αποκαλύψει αρνητικά στοιχεία του κλάδου και 

να οδηγήσει σε εντονότερο ανταγωνισμό, σε μειωμένη απόδοση των επενδυτών και κατ΄ 

επέκταση να επηρεάσει την πορεία και των υπολοίπων επιχειρήσεων του κλάδου με 

αποτέλεσμα επιπλέον πτωχεύσεις (Lang and Stulz, 1992).  

Στην τρίτη κατηγορία, αυτή των χαρακτηριστικών της επιχείρησης έχουν 

πραγματοποιηθεί πολλές έρευνες που εξετάζουν μεμονωμένα τα χαρακτηριστικά των 

επιχειρήσεων. Ένα τέτοιο χαρακτηριστικό είναι η διάρκεια λειτουργίας της κάθε 

επιχείρησης. Υποστηρίζεται ότι περίπου το 50% των επιχειρήσεων ξεκινούν τη διαδικασία 

πτώχευσης μέσα στα πέντε πρώτα χρόνια λειτουργίας τους (Laitinen, 1992). Μάλιστα, 

παλιότερες έρευνες απέδειξαν ότι το ποσοστό αυτό μπορεί να αγγίξει ακόμα και το 70% 

του συνόλου των νέων επιχειρήσεων μέσα στα δύο πρώτα χρόνια της λειτουργίας τους 

(Flahvin, 1985). Ουσιαστικά, τα πέντε χρόνια λειτουργούν ως ένα σημείο αναφοράς για 

την πορεία της επιχείρησης. Αν ξεπεραστούν οι πρώτες δυσκολίες τότε η επιχείρηση 

θεωρείται περισσότερο αξιόπιστη και έχει θέσει τις βάσεις – θεμέλια για ένα καλύτερο, 

στα πλαίσια του δυνατού, μέλλον. Συμπερασματικά, οι νεοσύστατες επιχειρήσεις 

διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο πτώχευσης, που ίσως οφείλεται στην απειρία των ατόμων 

της διοίκησης (Thornhill and Amit, 2003), ενώ όσο αυξάνεται η ηλικία μιας επιχείρησης 

τόσο μειώνεται ο εξεταζόμενος κίνδυνος (Kalleberg and Leicht; 1991, Klein, 2000; Stocks 

and Blackburn, 2002). Όμως, εκτός από τη διάρκεια λειτουργίας, σημαντικό ρόλο έχει 

παίξει και το μέγεθος της επιχείρησης. Στη περίπτωση αυτή υπάρχουν δύο αντίθετες 
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απόψεις. Η πρώτη άποψη υποστηρίζει ότι όσο μεγαλύτερη είναι μία επιχείρηση τόσο πιο 

δύσκολο θεωρείται να φτάσει στο σημείο της πτώχευσης (Stocks and Blackburn, 2002), 

αλλά όχι απίθανο, γιατί η πτώχευση δεν παρατηρείται μόνο σε μικρού μεγέθους 

επιχειρήσεις (Κlein, 2000), σε αντίθεση με τη δεύτερη άποψη με την οποία υποστηρίζεται 

ότι όσο μεγαλύτερο μέγεθος έχει μία επιχείρηση τόσο πιο δύσκολη είναι η διοίκησή της, 

με συνέπεια να μην είναι ευέλικτη σε αλλαγές που ορίζει το περιβάλλον της. Θα πρέπει να 

σημειωθεί ότι το μέγεθος μιας επιχείρησης έχει αποτελέσει πολλές φορές ανεξάρτητη 

μεταβλητή σε πολλά υποδείγματα πρόβλεψης λαμβάνοντας διάφορες μορφές. Οι μορφές 

αυτές μπορεί να είναι είτε το σύνολο του ενεργητικού, είτε ο λογάριθμος του συνόλου του 

ενεργητικού, είτε ο λογάριθμος των πωλήσεων είτε ο αριθμός των εργαζομένων της 

επιχείρησης (Chancharat, 2008). Συνοπτικά, οι Thornhill και Amit (2003) παραθέτουν  

συγκεντρωτικά ορισμένες έρευνες που έχουν χρησιμοποιήσει ως μεταβλητές στο 

υπόδειγμά τους, το μέγεθος και την ηλικία της επιχείρησης, την ηλικία και την εκπαίδευση 

των ατόμων της διοίκησης και ορισμένες άλλες περισσότερο ποιοτικές μεταβλητές. Τα 

προβλήματα, βέβαια, που θα πρέπει να αντιμετωπίσει η κάθε επιχείρηση για να αποφύγει 

την πτώχευση είναι διαφορετικά και ανάλογα με το μέγεθός της. Για παράδειγμα, οι 

μεγάλες επιχειρήσεις θα πρέπει να ασχοληθούν επισταμένως με τις στρατηγικές 

μετασχηματισμού, κάτι που οι μικρές επιχειρήσεις δεν χρειάζεται να ασχοληθούν άμεσα 

αφού το κυριότερο πρόβλημά τους είναι κυρίως η επιβίωσή τους (Aldrich & Auster, 1986) 

Σε αυτή την κατηγορία, θεωρείται σημαντικός ακόμα και ο κλάδος μέσα στον 

οποίο δραστηριοποιείται η επιχείρηση (Stocks and Blackburn, 2002; Thornhill and Amit, 

2003; Chava and Jarrow, 2004). Όταν επικρατεί κρίση στον κλάδο της επιχείρησης τότε 

είναι πολύ πιθανό να επηρεαστεί και η πορεία που ακολουθεί η επιχείρηση. Ένας κλάδος 

θεωρείται ότι περνάει κρίση, όταν η διάμεση απόδοση των μετοχών των επιχειρήσεων του 

κλάδου για τον εξεταζόμενο χρόνο βρίσκεται κάτω από -30% (Gilson et al., 1990; Opler 

and Titman, 1994; Acharya et al., 2007). Σε παρόμοιες συνθήκες κρίσης, παρατηρείται ότι 

η διάρκεια της διαδικασίας της πτώχευσης είναι αρκετά μεγαλύτερη έως και διπλάσια, ενώ 

οι πιστωτές της πτωχευμένης επιχείρησης λαμβάνουν λιγότερα σε σύγκριση με τις 

απαιτήσεις τους και σε σύγκριση με τα αντίστοιχα ποσά που θα λάμβαναν σε περιόδους 

ανάπτυξης (Acharya et al., 2007). Αυτός είναι και ένας λόγος που μπορεί να επέλθει 

σωρεία πτωχεύσεων μέσα στην ίδια χρονική περίοδο. Όπως θα αναφερθεί και παρακάτω, 

αν και στη χρηματοοικονομική ανάλυση μιας επιχείρησης λαμβάνεται υπόψη η πορεία του 

κλάδου μέσα στον οποίο δραστηριοποιείται, στα υποδείγματα των πτωχεύσεων που έχουν 
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δημιουργηθεί και αναπτυχθεί μέχρι στιγμής ελάχιστα είναι αυτά που λαμβάνουν υπόψη 

τους τον κλάδο μέσα στον οποίο δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις του δείγματος 

εκφράζοντάς τον είτε ως προσαρμογή των αριθμοδεικτών ανάλογα με τους αριθμοδείκτες 

του κλάδου, είτε ως ψευδομεταβλητές για κάθε κλάδο ξεχωριστά. Περιορισμένα, επίσης, 

είναι οι έρευνες που εξετάζουν αν παρουσιάζεται καλύτερη προβλεπτική ικανότητα από 

ένα υπόδειγμα, το οποίο είναι επικεντρωμένο στον κλάδο σε σύγκριση με την προβλεπτική 

ικανότητα ενός γενικευμένου υποδείγματος. Τέλος, υποστηρίζεται ότι η περιοχή που 

δραστηριοποιείται η επιχείρηση μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στην πορεία της και 

στην εξέλιξή της (Nucci, 1999).   

Εκτός από τη μεμονωμένη εξέταση των χαρακτηριστικών της κάθε επιχείρησης 

έχουν εξετασθεί μεμονωμένα και τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας των ατόμων που 

βρίσκονται στη διοίκηση της. Όπως έχει αναφερθεί σε παλιότερες έρευνες, τα 

χαρακτηριστικά ενός επιτυχημένου επαγγελματία είναι: ανεπτυγμένες ικανότητες σχετικές 

με το μάρκετινγκ και μάνατζμεντ της επιχείρησης καθώς και με την αποτελεσματική 

διόρθωση λαθών, γνώσεις σχετικές με την απαιτούμενη τεχνογνωσία και με τις συνθήκες 

της αγοράς έτσι ώστε να εντοπίζει και να εκμεταλλεύεται πιθανές ευκαιρίες – καινοτομίες 

και κάποια επιπλέον χαρακτηριστικά όπως είναι η σωστή συνεργασία και η ανάληψη 

ρίσκων (Casson, 1982; Caird; 1988). Για να διασφαλιστεί η επιτυχία μίας προσπάθειας 

σύστασης μίας επιχείρησης είχε δημιουργηθεί παλιότερα ένας έλεγχος επιτυχίας ή 

αποτυχίας, ο οποίος αποτελείται από πέντε ξεχωριστές ερωτήσεις προσπαθώντας να 

συνοψίσει τα προαναφερθέντα χαρακτηριστικά και να καθορίσει το πιθανό ποσοστό 

επιτυχίας. Οι ερωτήσεις αυτές επικεντρώνονται κυρίως στο αν ο επιχειρηματίας είναι 

σίγουρος για το προϊόν που πρόκειται να παράγει, αν θα το αγόραζε ο ίδιος, αν είναι 

διατεθειμένος να προσπαθήσει να ξεπεράσει τις όποιες δυσκολίες και να συμμετέχει 

ενεργά στην επιχείρησή του και τέλος, αν έχει προσδιορίσει το σχέδιο μάρκετινγκ του 

προϊόντος του (Beam and Carey, 1989), δηλαδή τους τρόπους προώθησής του. Αν το 

ερωτηθέν άτομο απαντήσει καταφατικά στις πέντε αυτές ερωτήσεις τότε υποδεικνύεται 

μια πιθανή επιτυχία της επιχείρησης και η ετοιμότητα του συγκεκριμένου ατόμου να 

λειτουργήσει ως επιχειρηματίας, σε αντίθεση με τις αρνητικές απαντήσεις που 

υποδεικνύουν αποτυχία της επιχείρησης. Ιδιαίτερα, όσον αφορά στα χαρακτηριστικά ενός 

επιχειρηματία και πως αυτά εκφράζονται και αναπτύσσονται μέσα στον εργασιακό χώρο 

έχουν δημιουργηθεί και αναπτυχθεί δύο μεγάλες θεωρίες. Η μεν πρώτη θεωρία βασίζεται 

στην άποψη ότι τα χαρακτηριστικά αυτά υπάρχουν στον επιχειρηματία και εκδηλώνονται 
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κάθε φορά στην αντίστοιχη περίπτωση ή πρόβλημα που αντιμετωπίζει η επιχείρησή του. Η 

πρώτη αυτή θεωρία ονομάζεται θεωρία προτύπου (trait model) γιατί ο επιχειρηματίας 

λειτουργεί ως πρότυπο. Η δεύτερη δε θεωρία ονομάζεται θεωρία των περιστάσεων 

(contingency thinking) γιατί υποστηρίζει ότι ο επιχειρηματίας διαμορφώνει κατάλληλα τις 

ικανότητές του ανάλογα με το περιβάλλον που αντιμετωπίζει η επιχείρηση και τις 

αντίστοιχες περιστάσεις (Littunen, 2000).    

Τα παραπάνω χαρακτηριστικά μπορεί να επηρεάζονται ακόμα και από το φύλο και 

την ηλικία των ιδιοκτητών ή των ανθρώπων της διοίκησης, για αυτό έχουν εξετασθεί 

επισταμένως και ξεχωριστά από τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά καταλήγοντας στο γεγονός 

ότι το φύλο του ιδιοκτήτη μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στην πορεία της επιχείρησης. 

Ειδικότερα, οι άντρες επιχειρηματίες έχει αποδειχθεί ότι παρουσιάζουν μία καλύτερη και 

περισσότερο σταθερή πορεία σε αντίθεση με την πορεία των γυναικών επιχειρηματιών. 

Αυτό οφείλεται κυρίως, όχι τόσο στις ικανότητες που παρουσιάζουν οι άντρες έναντι των 

γυναικών, όσο στο διαχωρισμό, την αμφισβήτηση και στους περιορισμούς που υπόκεινται 

οι γυναίκες από την κοινωνία. Παλιότερα, μάλιστα, αυτό το κλίμα ήταν εντονότερο αφού 

οι γυναίκες δεν μπορούσαν να σπουδάσουν, ενώ πεποίθηση της κοινωνίας ήταν ότι η 

υποχρέωση των γυναικών ήταν η δημιουργία οικογένειας και η ανατροφή των παιδιών. Οι 

απόψεις αυτές περιόριζαν τις δυνατότητες των γυναικών για εξωτερική χρηματοδότηση 

της επιχείρησής τους, αντιμετωπίζοντάς αυτές ως επισφαλείς πελάτες, με αποτέλεσμα οι 

επιχειρήσεις τους να είναι μικρότερες σε μέγεθος σε σύγκριση με αντίστοιχες των αντρών 

και με λιγότερα προϊόντα. Έτσι, αν ο κλάδος στον οποίο δραστηριοποιείται μια γυναίκα 

είναι πολύ ανταγωνιστικός είναι πιο πιθανό να οδηγηθεί στην πτώχευση μια γυναικεία 

επιχείρηση παρά μια αντρική (Kalleberg and Leicht, 1991; Carter et al., 1997). Ευτυχώς, 

το παραπάνω γεγονός τείνει να αλλάξει στη σημερινή εποχή, με τις απόψεις που πλέον 

επικρατούν, ενώ το υψηλό ποσοστό γυναικείων πτωχεύσεων οφείλεται κυρίως στον κλάδο 

που δραστηριοποιούνται οι γυναίκες, αυτόν του λιανικού εμπορίου όπου παρατηρούνται 

γενικότερα υψηλά ποσοστά αποτυχιών (Watson, 2003). Μάλιστα, μία γυναίκα 

επιχειρηματίας μπορεί να θεωρηθεί περισσότερο ανθρωποκεντρική όσον αφορά στη 

διοίκηση μιας επιχείρησης, ένα χαρακτηριστικό που προέρχεται από την έμφυτη 

διαχείριση της οικογένειάς της, δημιουργώντας καλές σχέσεις με πελάτες και υπαλλήλους 

και κατ’ επέκταση ένα άριστο κλίμα διοίκησης μέσα στην επιχείρηση και θέτοντας τις 

γυναίκες ως ισχυρούς αντιπάλους των αντρών στα πλαίσια της επιχειρηματικότητας           

( Carter et al., 1997). Η συγκεκριμένη όμως κατηγορία αιτιών χαρακτηρίζει κυρίως μικρές 
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και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις, στις οποίες δεν υπάρχει διοικητικό συμβούλιο. 

Βέβαια, ακόμα και στις μεγάλου μεγέθους επιχειρήσεις η σύνθεση του διοικητικού 

συμβουλίου παίζει σημαντικό ρόλο, όπως θα αναπτυχθεί παρακάτω.      

Τέλος, η πέμπτη κατηγορία αυτή της εταιρικής πολιτικής έχει παίξει σημαντικό 

ρόλο στην προσπάθεια πρόβλεψης μιας πτώχευσης γιατί όπως επηρεάζει την επίδοση μιας 

επιχείρησης αντίστοιχα επηρεάζει και την πορεία της προς μία πιθανή πτώχευση. Τα 

επιμέρους στοιχεία που περιλαμβάνονται στη συγκεκριμένη κατηγορία είναι η στρατηγική 

και οι επενδύσεις, η λειτουργική οργάνωση καθώς και η εταιρική διακυβέρνηση (Caillie, 

1999). Ένα λάθος στα παραπάνω μπορεί να οδηγήσει σε μια ολέθρια πορεία την 

επιχείρηση, ενώ η εταιρική διακυβέρνηση αποτελεί έναν ξεχωριστό παράγοντα ο οποίος 

έχει εξεταστεί μεμονωμένα (Ooghe and Waeyaert, 2004). Στην εταιρική διακυβέρνηση, 

πάντα στα πλαίσια μεγάλου μεγέθους επιχειρήσεων, σημαντικό ρόλο φαίνεται να παίζει το 

μέγεθος του διοικητικού συμβουλίου, η σύσταση του συμβουλίου και η δραστηριότητα 

του συμβουλίου. Βέβαια υπάρχουν διαφορετικές απόψεις όσον αφορά στον τρόπο που 

επηρεάζουν τα τρία παραπάνω χαρακτηριστικά την εταιρική διακυβέρνηση. Όσον αφορά 

στο μέγεθος του διοικητικού συμβουλίου, υπάρχουν απόψεις που υποστηρίζουν ότι όσο 

μεγαλύτερο είναι το διοικητικό συμβούλιο τόσο καλύτερες αποφάσεις λαμβάνονται, ενώ 

υπάρχουν και απόψεις ότι όσο μικρότερο μέγεθος έχει ένα διοικητικό συμβούλιο τόσο πιο 

ευέλικτο είναι και μπορεί εύκολα να αντιμετωπίσει διάφορα προβλήματα. Σχετικά με τη 

σύσταση του διοικητικού συμβουλίου αντίστοιχες απόψεις που έχουν αναφερθεί 

παραπάνω όσον αφορά στο φύλο και στην ηλικία των επιχειρηματιών επικρατούν και σε 

αυτή την περίπτωση. Τέλος, υποστηρίζεται ότι όσο πιο συχνά συγκαλείται διοικητικό 

συμβούλιο τόσο καλύτερος έλεγχος της επιχείρησης υπάρχει (Chancharat, 2008). Ήδη, 

από το 1976 ο Argenti είχε επισημάνει έξι πιθανούς παράγοντες που οδηγούν στην 

«πτώση» μιας επιχείρησης. Συγκεκριμένα, τα λάθη κυρίως εντοπίζονται όταν ο διευθύνων 

σύμβουλος λειτουργεί ως αυτοκράτορας, όταν η σύνθεση των μελών του διοικητικού 

συμβουλίου δεν είναι η σωστά διαφοροποιημένη, περιλαμβάνοντας έτσι άτομα κυρίως 

μιας ειδικότητας π.χ μόνο οικονομολόγοι ή όταν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δεν 

λαμβάνουν αποφάσεις σημαντικές για την επιχείρηση ή όταν τα μέλη προέρχονται από 

τμήματα της επιχείρησης χωρίς να έχουν πλήρη εικόνα της πορείας της και παρατηρείται 

έλλειψη ικανοτήτων management. 

Στην παρούσα εργασία κρίθηκε σκόπιμο να παρατεθεί ο πίνακας 1.1, ο οποίος 

προήλθε από την έρευνα της Dun και Bradsteet το 1994, που παραθέτει τις επιμέρους 
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αιτίες που οι ίδιες οι επιχειρήσεις κρίνουν ότι προκάλεσαν ή προκαλούν την πτώχευση. Ο 

πίνακας αυτός θεωρείται σημαντικός για την παρούσα εργασία γιατί η κατηγοριοποίηση 

των εταιριών πραγματοποιείται με βάση τους κλάδους μέσα στους οποίους 

δραστηριοποιούνται και όπως γίνεται εμφανές εντοπίζονται σημαντικές αποκλίσεις και 

διαφορές ανάμεσα στους κλάδους. Για παράδειγμα, οι επιχειρήσεις του κλάδου της 

γεωργίας, της δασοκομίας και της αλιείας θεωρούν ως κύρια αιτία προς την πτώχευση, και 

μάλιστα σε ένα ποσοστό περίπου 50%, κυρίως την ομάδα που απαρτίζουν οι οικονομικοί 

παράγοντες. Η κατηγορία αυτή θεωρείται από πολλούς κλάδους ως τη σημαντικότερη 

αιτία προς την πτώχευση, μάλιστα στον κλάδο των ορυχείων και λατομείων το ποσοστό 

αυτό ανέρχεται περίπου στο 77%, σε αντίθεση όμως με τον κατασκευαστικό κλάδο που οι 

επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται μέσα σε αυτόν θεωρούν ως κύρια αιτία κυρίως 

χρηματοδοτικούς παράγοντες, σε ένα ποσοστό που αγγίζει το 50%. 

Οι παραπάνω κατηγορίες θεωρούνται γενικά τα αίτια που μπορούν να 

προκαλέσουν μία εταιρική πτώχευση και μπορούν να αποτελέσουν έναν οδηγό για να 

εντοπισθούν κάθε φορά τα πιθανά αίτια μιας συγκεκριμένης πτώχευσης. Σε αυτή την 

προσπάθεια συμβάλει και ο διαχωρισμός της πτώχευσης σε τέσσερις διαφορετικές μορφές 

ανάλογα με ορισμένα χαρακτηριστικά (Ooghe & Prijcker, 2008). Η πρώτη μορφή 

πτώχευσης αφορά νεοϊδρυθείσες επιχειρήσεις, οι οποίες λειτουργούν λιγότερο από πέντε 

χρόνια, σε αντίθεση με τη δεύτερη κατηγορία που αφορά πτωχεύσεις επιχειρήσεων που 

παρουσιάζουν απεριόριστη φιλοδοξία ανάπτυξης χωρίς να διαθέτουν τα κατάλληλα μέσα. 

Από την άλλη πλευρά, στην τρίτη κατηγορία πτωχεύσεων ανήκουν οι επιχειρήσεις που 

διακρίνονται για μια υπεραισιόδοξη άποψη της κατάστασής τους χωρίς να είναι 

ρεαλιστική, ενώ η τέταρτη κατηγορία περιλαμβάνει επιχειρήσεις που δεν μπορούν να 

ανταπεξέλθουν επιτυχώς στις ανάγκες της κάθε εποχής. Ανάλογα με την κατηγοριοποίηση 

της πτώχευσης σε μία από τις παραπάνω περιπτώσεις μπορούν να προσδιοριστούν με 

ευκολία μερικές δεδομένες αιτίες που ταυτίζονται με κάθε κατηγορία (Novak & Sajter, 

2007).  Βέβαια, ίσως δεν είναι επαρκής μόνο η μεμονωμένη καταγραφή των αιτιών που 

οδήγησαν μία επιχείρηση σε πτώχευση αλλά θα πρέπει να διενεργηθεί, επίσης, ένας 

πλήρης έλεγχος της δυναμικής του γεγονότος και της αλληλουχίας των γεγονότων μέχρι 

αυτό να συμβεί (Argenti, 1976b).   
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Πίνακας 2.1: Αιτίες που οδηγούν σε εταιρική πτώχευση 

 Γεωργία, 
Δασοκομία, 
Αλιεία 

Ορυχεία 
και 

Λατομεία
Κατασκευές Μεταποίηση Μεταφορά Χονδρικό 

Εμπόριο 
Λιανικό 
Εμπόριο

Χρηματοπιστωτικές 
και ασφαλιστικές 

υπηρεσίες 

Παροχή 
Υπηρεσιών Σύνολο 

Αιτίες 
αντιπαράθεσης 4,4% 11,1% 6,2% 4,0% 4,5% 4,7% 3,7% 9,5% 1,7% 3,9% 

Εταιρικές διαφωνίες 2,2% 11,1% 3,3% 3,0% 3,6% 2,2% 1,9% 9,5% 1,1% 2,5% 
Οικογενειακά 
προβλήματα 0,0% 0,0% 1,6% 0,3% 0,0% 1,1% 0,6% 0,0% 0,4% 0,6% 

Έλλειψη 
αφοσίωσης 0,0% 0,0% 0,8% 0,7% 0,0% 0,7% 0,5% 0,0% 0,1% 0,4% 

Ελλιπής προσωπική 
εργασία 2,2% 0,0% 0,5% 0,0% 0,9% 0,7% 0,7% 0,0% 0,1% 0,4% 

Καταστροφή 2,2% 0,0% 4,9% 8,1% 1,8% 8,3% 13,1% 4,8% 2,3% 6,3% 
Απάτη 0,0% 3,7% 1,4% 3,7% 6,4% 9,0% 3,1% 11,9% 2,4% 3,8% 

Οικονομικοί 
παράγοντες 47,8% 77,8% 36,6% 45,2% 46,3% 48,3% 38,4% 14,3% 32,0% 37,1% 

Υψηλά επιτόκια 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Ανεπαρκείς 
πωλήσεις 

0,0% 
 

0,0% 
 2,2% 2,4% 2,7% 8,3% 2,8% 0,6% 0,5% 2,2% 

Αδυναμία κλάδου 37,0% 22,2% 19,5% 19,9% 23,6% 16,6% 17,7% 8,3% 28,0% 21,6% 
Μη ικανοποιητικά 
κέρδη 8,6% 48,2% 14,6% 20,2% 17,3% 18,4% 15,1% 4,8% 3,4% 11,6% 

Προβλήματα 
αποθεμάτων 0,0% 0,0% 0,0% 0,3% 0,0% 1,4% 0,3% 0,0% 0,0% 0,2% 

Έλλειψη 
ανταγωνιστικότητας 2,2% 0,0% 0,3% 0,7% 0,9% 2,9% 1,2% 0,0% 0,0% 0,7% 

Μειωμένη 
δυνατότητα 
ανάπτυξης 

0,0% 3,7% 0,0% 1,4% 1,8% 0,7% 0,6% 0,6% 0,0% 0,5% 

Λανθασμένη 
τοποθεσία 0,0% 3,7% 0,0% 0,3% 0,0% 0,0% 0,7% 0,0% 0,1% 0,3% 

Αιτίες Εμπειρίας 0,0% 0,0% 0,5% 1,0% 0,0% 1,5% 1,1% 0,6% 0,2% 0,6% 
Έλλειψη 
επιχειρηματικής 
γνώσης 

0,0% 0,0% 0,0% 0,7% 0,0% 1,1% 0,5% 0,6% 0,1% 
0,3% 
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Πίνακας 1.1 (συνέχεια): Αιτίες που οδηγούν σε εταιρική πτώχευση 

Έλλειψη γνώσης 
της διαδικασίας 
παραγωγής 

0,0% 0,0% 0,0% 0,3% 0,0% 0,0% 0,3% 0,0% 0,0% 0,1% 

Έλλειψη 
διοικητικών 
γνώσεων 

0,0% 0,0% 0,5% 0,0% 0,0% 0,4% 0,3% 0,0% 0,1% 0,2% 

Χρηματοδοτικές 
αιτίες 43,4% 7,4% 47,4% 36,3% 40,1% 26,8% 39,8% 58,9% 61,0% 47,3% 

Υψηλό χρέος 8,7% 7,4% 3,0% 8,1% 8,2% 2,5% 3,0% 3,0% 2,5% 3,6% 
Υψηλά λειτουργικά 
έξοδα 34,7% 0,0% 41,1% 19,8% 24,6% 18,9% 33,3% 54,1% 57,6% 40,5% 

Ανεπαρκές 
κεφάλαιο 0,0% 0,0% 3,3% 8,4% 7,3% 5,4% 3,5% 1,8% 0,9% 3,2% 

Στρατηγικές αιτίες 2,2% 0,0% 3,0% 1,7% 0,9% 1,4% 0,8% 0,0% 0,4% 1,0% 
Υπερβολικά πάγια 
περιουσιακά 
στοιχεία 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 

Υπερβολική 
επέκταση 2,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,9% 0,0% 0,5% 0,0% 0,1% 0,2% 

Εισπρακτικές 
δυσκολίες 0,0% 0,0% 3,0% 1,7% 0,0% 1,4% 0,3% 0,0% 0,2% 0,8% 
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1.6 Έρευνες που Λαμβάνουν Υπόψη τον Κλάδο Δραστηριότητας 
 

Όπως αναφέρθηκε στην προηγούμενη παράγραφο, ο κλάδος μπορεί να παίξει 

σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη μιας επιχείρησης ακόμα και να θεωρηθεί μία από τις αιτίες 

για την πτώχευσή της. Υποστηρίζεται ότι ανάμεσα στους κλάδους μπορεί να υπάρχουν 

διαφορετικά επίπεδα ανταγωνισμού καθώς και οι επιχειρήσεις διαφορετικών κλάδων 

μπορεί να ακολουθούν διαφορετικές λογιστικές μεθόδους κατά τη σύνταξη των 

χρηματοοικονομικών τους καταστάσεων (Chava and Jarrow, 2004), είτε λόγω της φύσης 

της δραστηριότητάς τους, είτε από επιλογή. Για παράδειγμα, μία επιχείρηση που 

δραστηριοποιείται στο χώρο της εκπαίδευσης ή μία άλλη επιχείρηση παροχής υπηρεσιών 

είναι αναμενόμενο να μη διατηρεί αποθέματα σε αντίθεση με μία επιχείρηση που 

δραστηριοποιείται στον κατασκευαστικό κλάδο. Η Standard and Poors, ήδη από το 1982, 

εντόπισε σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις τιμές που λαμβάνουν οι αριθμοδείκτες σε 

διαφορετικούς κλάδους (Platt and Platt, 1991). Η ύπαρξη των παραπάνω διαφορών 

εντοπίστηκε και σε μετέπειτα έρευνες όπως είναι των McLeay and Fieldsend (1987).  Αν 

και ο κλάδος δραστηριότητας, όπως γίνεται εμφανές, παίζει πρωτεύον ρόλο στη 

διαμόρφωση του περιβάλλοντος της επιχείρησης, δεν έχει δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα και 

σημασία κατά τη διάρκεια της δημιουργίας ενός υποδείγματος πρόβλεψης της πτώχευσης.  

Σε γενικές γραμμές, μπορούν να διακριθούν τέσσερις ομάδες ερευνητών σύμφωνα 

με το αν λαμβάνουν υπόψη τους την επιρροή του κλάδου δραστηριότητας ή όχι. Η πρώτη 

ομάδα ερευνητών επικεντρώνεται στη διαμόρφωση μόνο κλαδικών υποδειγμάτων 

πρόβλεψης της πτώχευσης, δηλαδή διαμορφώνονται υποδείγματα με βάση επιχειρήσεις 

που δραστηριοποιούνται σε ένα συγκεκριμένο κλάδο και δεν λαμβάνουν καθόλου υπόψη 

τους επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους υπόλοιπους κλάδους. Έτσι, 

εξειδικεύονται στην πρόβλεψη του γεγονότος της πτώχευσης για ένα συγκεκριμένο κλάδο 

και δεν υπάρχει η αντίστοιχη δυνατότητα για επιχειρήσεις που δεν δραστηριοποιούνται 

στον κλάδο αυτόν. Αλλά, ακόμα και αν εφαρμοσθεί το συγκεκριμένο κλαδικό υπόδειγμα 

σε επιχείρηση άλλου κλάδου μπορεί να οδηγήσει σε λανθασμένα συμπεράσματα (Hossari, 

2009). Στα επόμενα κεφάλαια αναφέρονται ορισμένες έρευνες που ανήκουν σε αυτή την 

ομάδα και που έχουν επικεντρωθεί σε συγκεκριμένους κλάδους για παράδειγμα των 

κατασκευών, των μεταφορών ή των τραπεζών χρησιμοποιώντας ως δείγμα επιχειρήσεις 

που δραστηριοποιούνται μόνο στους κλάδους αυτούς.  

Η δεύτερη ομάδα ερευνητών αντίκειται στην πρώτη ομάδα υποστηρίζοντας ότι 

σκοπός είναι με όσο το δυνατόν λιγότερες μεταβλητές και λιγότερα υποδείγματα να 
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υπάρχει δυνατότητα πρόβλεψης της πτώχευσης μεγάλου αριθμού επιχειρήσεων. Έτσι, η 

συγκεκριμένη ομάδα επικεντρώνεται κυρίως στη δημιουργία ενός γενικού υποδείγματος 

πρόβλεψης της πτώχευσης χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο κλάδος δραστηριότητας της 

επιχείρησης στο διαμορφωθέν υπόδειγμα. Η δεύτερη αυτή κατηγορία υποδειγμάτων 

μπορεί να παρουσιάζει τη δυνατότητα πρόβλεψης της πτώχευσης σε όλες τις επιχειρήσεις 

ανεξαρτήτως κλάδου. Πρόσφατη έρευνα η οποία βασίστηκε στη σύγκριση δύο 

διαφορετικού τύπου υποδειγμάτων κατέληξε στο γεγονός ότι δεν υπάρχει τελικά επιρροή 

του κλάδου για το συμβάν της πτώχευσης τουλάχιστον στο γεωγραφικό χώρο της 

Αυστραλίας και αρκεί η δημιουργία ενός γενικού υποδείγματος πτώχευσης που οι 

αριθμοδείκτες παίζουν το ρόλο των ανεξάρτητων μεταβλητών (Hossari, 2009). Η ομάδα 

αυτή ερευνών αναφέρεται στο μεγαλύτερο μέρος των δύο κεφαλαίων που ακολουθούν, 

λόγω της προτίμησης των ερευνητών στη δημιουργία ενός γενικού υποδείγματος.  

Η τρίτη ομάδα ερευνητών διαμορφώνει γενικά υποδείγματα πρόβλεψης της 

πτώχευσης λαμβάνοντας υπόψη την επιρροή του κλάδου έστω και με μία ανεξάρτητη 

μεταβλητή. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η διαμόρφωση ενός υποδείγματος με μία 

ψευδομεταβλητή που μπορεί να παίρνει την τιμή της μονάδας όταν η εξεταζόμενη 

επιχείρηση δραστηριοποιείται σε έναν συγκεκριμένο κλάδο διαφορετικά να λαμβάνει την 

μηδενική τιμή αν η εξεταζόμενη επιχείρηση δραστηριοποιείται σε έναν οποιοδήποτε 

διαφορετικό κλάδο. Επίσης, μία άλλη ανεξάρτητη μεταβλητή που χαρακτηρίζεται ως 

κλαδική είναι η δυνατότητα εισόδου νέων επιχειρήσεων σε έναν συγκεκριμένο κλάδο. 

Στην κατηγορία αυτή των ερευνητών ανήκουν οι Wilson et al., 1999; Chava και Jarrow, 

2004; Dakovic et al., 2010. Η κατηγορία αυτή των ερευνών μπορεί να χαρακτηριστεί 

πρακτικά δύσκολα εφαρμόσιμη αφού πολλές επιχειρήσεις δεν έχουν πρόσβαση σε πολλά 

από τα χαρακτηριστικά μεγέθη του κλάδου τους με συνέπεια να μην μπορούν οι ίδιες να 

τα εφαρμόσουν.  

Τέλος, η τέταρτη κατηγορία ερευνητών υποστηρίζει τη δημιουργία ενός 

υποδείγματος πρόβλεψης με τη διαφορά ότι οι ανεξάρτητες μεταβλητές που 

χρησιμοποιούνται προσαρμόζονται ανάλογα με το μέσο όρο ή τη διάμεσο της αντίστοιχης 

μεταβλητής του κλάδου δραστηριότητας της κάθε επιχείρησης. Αυτή η ομάδα ερευνητών 

υποστηρίζει ότι από τη στιγμή που διαιρούνται οι επιλεγμένοι αριθμοδείκτες της 

επιχείρησης με τους αντίστοιχους του κλάδου τότε το αποτέλεσμα είναι ένας αριθμός 

χωρίς να ελλοχεύει η επιρροή του κλάδου. Επίσης, υποστηρίζεται ότι με αυτή τη 

διαδικασία προσαρμογής οι αριθμοδείκτες που διαμορφώνονται είναι πιο σταθεροί, οι 
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συνδιακυμάνσεις κατά τη διάρκεια των ετών παρουσιάζουν μεγαλύτερη σταθερότητα, ενώ 

παρουσιάζονται λιγότερες διαφορές μεταξύ των αποτελεσμάτων με βάση τα δεδομένα του 

δείγματος και των αποτελεσμάτων με βάση δεδομένα εκτός του δείγματος (Lev, 1969). Οι 

πολέμιοι του παραπάνω τρόπου, από την άλλη πλευρά, υποστηρίζουν ότι μπορεί η 

προσαρμογή αυτή να οδηγήσει σε θόρυβο κατά την εκτίμηση του υποδείγματος και σε 

μικρότερα ποσοστά επιτυχούς διαχωρισμού ανάμεσα στις επιχειρήσεις από ότι ένα 

υπόδειγμα που δεν λαμβάνει υπόψη του τον κλάδο (Astebro and Winter, 2002). Θα πρέπει 

να αναφερθεί όμως, ότι και για αυτή την κατηγορία, η εφαρμογή ενός τέτοιου 

υποδείγματος κρίνεται πρακτικά χρονοβόρα, έως και αδύνατη, αφού μία επιχείρηση 

μπορεί άμεσα να έχει πρόσβαση μόνο στα δικά της χρηματοοικονομικά δεδομένα και 

σύμφωνα με αυτά ανάλογα να πορευτεί. Η εύρεση του μέσου όρου ή της διαμέσου του 

κλάδου μέσα στον οποίο δραστηριοποιείται μπορεί να είναι χρονοβόρα, ειδικά για 

επιχειρήσεις μικρού μεγέθους, αλλά και αδύνατη για ορισμένες συγκεκριμένες χρονικές 

στιγμές μέσα στη διαχειριστική τους χρήση. Ορισμένες έρευνες που βασίστηκαν στην 

προσαρμογή των αριθμοδεικτών μιας επιχείρησης με τους αντίστοιχους του κλάδου 

δραστηριότητας είναι των Izan, 1984; Platt και Platt, 1991.  

Στα επόμενα κεφάλαια αναφέρονται αναλυτικά πολλές απόπειρες διαμόρφωσης 

ενός «τέλειου» και αψεγάδιαστου υποδείγματος, είτε κλαδικού, είτε γενικού. Κρίθηκε 

σκόπιμο να δοθούν οι απαραίτητες πληροφορίες της ιστορίας των υποδειγμάτων 

πρόβλεψης της πτώχευσης που έχουν διαμορφωθεί μέχρι στιγμής γιατί εκτός του ότι η 

ιστορία αποτελεί το θεμέλιο που στηρίζει οποιαδήποτε νέα προσπάθεια και νέο εγχείρημα, 

πολλοί είναι αυτοί που προσπαθούν να ελέγξουν την εφαρμογή ήδη διαμορφωθέντων 

υποδειγμάτων σε ορισμένους κλάδους. Ήδη από το 1998 (McGurr and DeVaney, 1998), 

ελέγχτηκε η αποτελεσματικότητα πέντε διαμορφωθέντων υποδειγμάτων εφαρμόζοντάς τα 

σε επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου. Σύμφωνα με το αποτέλεσμα της έρευνας, 

προωθείται η δημιουργία κλαδικών υποδειγμάτων πτώχευσης λόγω των υψηλότερων 

ποσοστών σωστών ταξινομήσεων (McGurr and DeVaney, 1998). Με τον κλάδο του 

λιανικού εμπορίου ασχολήθηκαν και οι Ηe και Kamath (2006), οι οποίοι διαμόρφωσαν ένα 

γενικό λογαριθμικό υπόδειγμα πιθανότητας, το οποίο ως υπόδειγμα αναλύεται στην 

παράγραφο 2.3.5, και στη συνέχεια εξέτασαν το ποσοστό επιτυχίας για τις επιχειρήσεις 

που δραστηριοποιούνται στο λιανικό εμπόριο. Αξιοπρόσεκτο της έρευνας αυτής είναι ότι 

λόγω του μικρού αριθμού επιχειρήσεων, ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε σε τμήμα του 

αρχικού δείγματος και όχι σε κάποιο δεύτερο δείγμα. Οι Smith και Liou (2007) 
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χρησιμοποίησαν το υπόδειγμα του Taffler (1982), το οποίο και αυτό θα αναφερθεί στην 

παράγραφο 2.3.3.2, για να διαπιστώσουν αν τελικά μπορεί να απεικονίσει και να 

προβλέψει την πτώχευση στις επιχειρήσεις ανεξαρτήτως κλάδου δραστηριότητας. Η 

έρευνα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι σε ορισμένους κλάδους, λόγω των ιδιαίτερων 

χαρακτηριστικών τους, θα πρέπει να διαμορφώνονται κλαδικά υποδείγματα πρόβλεψης 

της πτώχευσης, σε αντίθεση με ορισμένους άλλους κλάδους, οι επιχειρήσεων των οποίων 

μπορούν να εκφραστούν μέσα από ένα γενικό υπόδειγμα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 
 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ 
ΠΤΩΧΕΥΣΕΩΝ 
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2.1  Εισαγωγικές Παρατηρήσεις 
Τα πρώτα βήματα προς τη δημιουργία των υποδειγμάτων πρόβλεψης των 

εταιρικών πτωχεύσεων έγιναν από τις τράπεζες το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα, με σκοπό 

να αξιολογήσουν την πιστοληπτική ικανότητα των πελατών τους βασιζόμενες κυρίως στην 

υποκειμενική αντίληψη των ειδικών και στις οικονομικές καταστάσεις των επιχειρήσεων 

(Horrigan, 1968). Κάθε τράπεζα λάμβανε υπόψη της κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της 

επιχείρησης που η ίδια θεωρούσε σημαντικά. Για παράδειγμα, μία μέθοδος που έχει 

ακολουθηθεί για την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας των επιχειρήσεων είναι η 

μέθοδος των «πέντε C» (Capital, Character, Capacity, Collateral, Conditions) (Allan et al., 

2004) ή μία περισσότερο περιορισμένη παραλλαγή της, η μέθοδος των «τέσσερα C» 

(Capital, Character, Capacity, Collateral) (Altman and Saunders, 1998). Παρόμοιες 

μέθοδοι θεωρούνται: η μέθοδος LAPP (Liquidity, Activity, Profitability, Potential), η 

μέθοδος CAMPARI (Character, Ability, Margin, Purpose, Amount, Repayment, 

Insurance), η μέθοδος PARTS (Purpose, Amount, Repayment, Terms, Security) και η 

μέθοδος Creditmen (Zopounidis and Dimitras, 1998). Όπως γίνεται φανερό, οι πρώτες 

πέντε μέθοδοι ονομάστηκαν έτσι από το πρώτο γράμμα του κάθε χαρακτηριστικού που 

λαμβάνουν υπόψη τους. Αναλυτικότερα, σύμφωνα με την πρώτη μέθοδο οι τράπεζες 

λαμβάνουν υπόψη τους αν η διαμόρφωση του κεφαλαίου της επιχείρησης - πελάτη είναι 

κατάλληλη έτσι ώστε να μην ανήκει στις επικίνδυνες επιχειρήσεις με υψηλό δανειακό 

κεφάλαιο (Capital), αν ο χαρακτήρας των ατόμων που βρίσκονται στη διοίκηση της 

επιχείρησης είναι ο κατάλληλος - κατά πόσο δηλαδή θεωρείται αξιόπιστος ο δανειστής 

(Character), αν υπάρχει η δυνατότητα αποπληρωμής των χρεών της επιχείρησης με βάση 

τα οικονομικά της στοιχεία (Capacity), αν παρέχονται εγγυήσεις για την αποπληρωμή του 

χρέους (Collateral) ενώ λαμβάνεται υπόψη και η τάση που επικρατεί στην αγορά, δηλαδή 

οι συνθήκες της (Conditions).  

Η μέθοδος LAPP λαμβάνει υπόψη της τη ρευστότητα, τη δραστηριότητα, την 

κερδοφορία και τη δυνατότητα εξέλιξης της επιχείρησης. H μέθοδος CAMPARI βασίζεται 

στο χαρακτήρα του δανειολήπτη, στην ικανότητά του να το αποπληρώσει, στο ποσοστό 

που συμμετέχει το δάνειο στον επιδιωκόμενο σκοπό, στο λόγο που ο δανειολήπτης 

λαμβάνει το δάνειο, στο συνολικό ποσό του δανείου, στην αποπληρωμή και στην εγγύησή 

του. H μέθοδος PARTS εξετάζει το λόγο που ο δανειολήπτης επιδιώκει το δανεισμό, το 

συνολικό ποσό του δανείου, το ποσό αποπληρωμής, τους όρους του δανείου καθώς και την 

εγγύηση που παρέχεται από το δανειολήπτη σε περίπτωση αδυναμίας αποπληρωμής του 
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δανείου. Τέλος, η μέθοδος Creditmen εξετάζει αρχικά τη δυνατότητα του κλάδου, τη θέση 

της εταιρίας μέσα σε αυτό και την ικανότητά της να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις ενός 

δανείου. Όπως γίνεται αντιληπτό και οι πέντε προαναφερθείσες μέθοδοι αξιολογούν 

παρόμοια χαρακτηριστικά της κάθε επιχείρησης. Όμως, οι συγκεκριμένες τεχνικές 

εφαρμόσθηκαν κυρίως σε επιχειρήσεις όλων των κλάδων εκτός του τραπεζικού. Για την 

αξιολόγηση των τραπεζών εφαρμόσθηκε η μέθοδος CAMEL (Capital, Asset, 

Management, Earnings and Liquidity). Τα χαρακτηριστικά των τραπεζών που 

αξιολογούνται είναι το κεφάλαιο, το ενεργητικό, η ρευστότητα, τα κέρδη καθώς και το 

μάνατζμεντ, το οποίο ποσοτικοποιήθηκε κυρίως με τη χρήση της Περιβάλλουσας 

Ανάλυσης Δεδομένων, που θα αναπτυχθεί στη συνέχεια. Η μέθοδος CAMEL αποτελεί 

ακόμα και σήμερα σημείο αναφοράς ερευνών που σκοπό έχουν την αξιολόγηση μιας 

τράπεζας ή τον προσδιορισμό της πιθανότητας πτώχευσής της.  

Σημαντικό ρόλο για τον προσδιορισμό του αποτελέσματος, με τη χρήση των 

προηγούμενων μεθόδων, διαδραμάτισαν οι αριθμοδείκτες. Πρώτος ο Ευκλείδης, στο 

πέμπτο βιβλίο των Στοιχείων, δημιούργησε ένα κλάσμα από δύο στοιχεία. Το κλάσμα 

αυτό αποτελούμενο από οικονομικούς όρους ονομάζεται αριθμοδείκτης και ανάλογα με το 

ποια στοιχεία χρησιμοποιούνται φανερώνει την πορεία ενός χαρακτηριστικού 

γνωρίσματος μιας επιχείρησης (πχ κερδοφορία, μόχλευση, κτλ). Η ομάδα των  

αριθμοδεικτών που έπαιξε σημαντικό ρόλο στη χρηματοοικονομική ανάλυση μιας 

επιχείρησης και στον προσδιορισμό της πιστοληπτικής της ικανότητας ήταν η ομάδα των 

αριθμοδεικτών ρευστότητας (γενικής και άμεσης), η οποία έκανε την εμφάνισή της ήδη 

από το 1870. Την επόμενη πεντηκονταετία χρησιμοποιήθηκαν κατά κόρον πολλοί 

αριθμοδείκτες και μάλιστα προσδιορίστηκαν ορισμένες βέλτιστες τιμές για κάθε 

αριθμοδείκτη (Horrigan, 1968). Όμως, όπως θα γίνει αντιληπτό και παρακάτω, οι 

αριθμοδείκτες αποτελούν το βασικό εργαλείο όχι μόνο για τις υποκειμενικές μεθόδους 

αξιολόγησης αλλά και για τα «αντικειμενικά» υποδείγματα πρόβλεψης μιας εταιρικής 

πτώχευσης.     

Παρόμοιες υποκειμενικές μέθοδοι αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας των 

εταιριών εφαρμόζονται ακόμα και σήμερα από τράπεζες, οι οποίες, είτε έχουν 

απομακρυνθεί από τις «τυποποιημένες» μεθόδους πρόβλεψης, είτε συνδυάζουν τη χρήση 

στατιστικών μεθόδων και υποκειμενικής κρίσης (Treacy and Carey, 2000). Άλλωστε, 

αρκετά χρόνια παλιότερα, είχε υποστηριχθεί ότι για να βρεθεί αν υπάρχει κίνδυνος 

πτώχευσης σε μια επιχείρηση σημαντικό ρόλο παίζει τόσο η εξεταζόμενη επιχείρηση και 
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το περιβάλλον, δηλαδή οι παρεχόμενες και εξεταζόμενες πληροφορίες σε σχέση με το 

γεγονός που προβλέπεται, όσο και η κρίση του ατόμου που επεξεργάζεται τις πληροφορίες 

αυτές (Brunswik, 1952; Libby, 1975). Σύμφωνα με τα παραπάνω, μπορεί να γίνει μία 

μεγάλη διάκριση των υποδειγμάτων πρόβλεψης πτωχεύσεων ανάλογα με το βαθμό 

συμμετοχής του ατόμου που εξετάζει την πρόβλεψη της πτώχευσης. Κατά τους Houghton 

και Woodlife (1987), υπάρχουν τα υποδείγματα που δίνουν μεγάλη βαρύτητα στην κρίση 

του ανθρώπου - ειδικού (Human information processing- Libby, 1975) που εξετάζει τα 

δεδομένα και τα υποδείγματα που εστιάζουν περισσότερο στο εξεταζόμενο περιβάλλον 

(Environmental predictability viewpoint – Altman 1968). Η συγκεκριμένη διάκριση δεν 

ακολουθήθηκε για τη διαμόρφωση των κατηγοριών των υποδειγμάτων πρόβλεψης της 

πτώχευσης στην παρούσα διδακτορική διατριβή, επειδή θεωρήθηκε πολύ γενική. 

Αντιθέτως, η διάκριση βασίστηκε στην πορεία δημιουργίας των υποδειγμάτων, στον τρόπο 

λειτουργίας τους και στις τυχόν υποθέσεις που λαμβάνονται κατά την εφαρμογή τους, ενώ 

θα πρέπει να τονισθεί ότι οι κατηγορίες και τα υποδείγματα δεν αναφέρονται με αμιγώς 

χρονολογική σειρά. 

Στο πλαίσιο της απεικόνισης της διεθνούς ανασκόπησης των υποδειγμάτων 

πρόβλεψης οι κατηγορίες που έχουν διακριθεί είναι τέσσερις μεγάλες ομάδες: τα 

θεωρητικά υποδείγματα, τα στατιστικά υποδείγματα, τα ευφυή υποδείγματα και τα 

υποδείγματα που προέρχονται από το χώρο της επιχειρησιακής έρευνας (Altman and 

Saunders, 1998; Αziz and Dar, 2006; Zοπουνίδης κ.α, 2007; Kumar and Ravi, 2007). Κάθε 

κατηγορία περιλαμβάνει ένα σύνολο υποδειγμάτων που παρουσιάζουν κοινά γνωρίσματα. 

Στις επόμενες παραγράφους του δεύτερου κεφαλαίου, αναλύονται τα θεωρητικά 

υποδείγματα καθώς και τα στατιστικά υποδείγματα (παραμετρικά υποδείγματα) που έχουν 

χρησιμοποιηθεί για τον προσδιορισμό της πιθανότητας πτώχευσης, ενώ στο τρίτο 

κεφάλαιο αναλύονται οι δύο επόμενες κατηγορίες. 

Συγκεκριμένα, στην παράγραφο 2.2 απεικονίζονται τα κυριότερα θεωρητικά 

υποδείγματα και οι παραλλαγές αυτών που έχουν διαχρονικά διαμορφωθεί, ενώ στην 

παράγραφο 2.3 παρατίθενται τα σημαντικότερα στατιστικά παραμετρικά υποδείγματα 

καθώς και οι πρόσφατες εξελίξεις αυτών.  
 

 

2.2      Θεωρητικά Υποδείγματα (Theoretical Models) 

Τα υποδείγματα που ανήκουν στην κατηγορία αυτή βασίζονται στη θεωρία του 

πιστωτικού κινδύνου, ενώ χαρακτηριστικό τους γνώρισμα είναι ότι προσπαθούν να 
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κατατάξουν μια επιχείρηση σε μία ενιαία κλίμακα – διαβάθμιση ανάλογα με την 

πιστοληπτική τους ικανότητα – την αθέτηση των υποχρεώσεων. Άλλωστε, όπως 

υποστηρίζεται και από την Icap Group A.Ε, η αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας 

των επιχειρήσεων συνδέεται άμεσα με την πιθανότητα η επιχείρηση να καταλήξει σε 

αφερεγγυότητα και σε αθέτηση των υποχρεώσεών της (Icap, 2011). H Ιcap Group είναι 

μία επιχείρηση που παρέχει υπηρεσίες συμβουλευτικής όπως αξιολόγηση του πιστωτικού 

κινδύνου μίας επιχείρησης ενώ διαθέτει και μία ιδιωτική βάση δεδομένων στην οποία 

συγκεντρώνονται και επεξεργάζονται όλες οι δημοσιευμένες πληροφορίες των ελληνικών 

επιχειρήσεων. Ουσιαστικά, όσο υψηλότερα βρίσκεται μια επιχείρηση στην κλίμακα αυτή 

τόσο πιο μειωμένος είναι ο κίνδυνος αθέτησης των υποχρεώσεών της και κατ’ επέκταση 

τόσο μικρότερος κίνδυνος πτώχευσης υπάρχει. Πολλές, άλλωστε, είναι οι έρευνες που 

συνδέουν τη διαβάθμιση μιας επιχείρησης με την πιθανότητα αθέτησης των υποχρεώσεών 

της (Horrigan, 1966). Βέβαια, όπως έχει αναφερθεί στο προηγούμενο κεφάλαιο1 σπανίως 

γίνεται διάκριση μεταξύ του όρου «αθέτηση υποχρεώσεων» και «πτώχευση» με συνέπεια 

πολλές φορές οι έννοιες αυτές να ταυτίζονται (Guo et al., 2005).  

Τα θεωρητικά υποδείγματα μπορούν να διακριθούν σε δύο μεγάλες υποκατηγορίες: 

τα δομικά υποδείγματα (structural models) και τα απλοποιημένα υποδείγματα (reduced 

form models) (Jarrow and Protter, 2004). Στα δομικά υποδείγματα ανήκουν το υπόδειγμα 

καταστροφής και το υπόδειγμα αποτίμησης δικαιωμάτων προαίρεσης. Χαρακτηριστικό 

της υποκατηγορίας αυτής είναι ότι βασίζεται στη δομή της υπό εξέταση επιχείρησης για να 

μπορέσει να προσδιορίσει τον κίνδυνο πτώχευσης της. Από την άλλη πλευρά, τα 

απλοποιημένα υποδείγματα δε βασίζονται στη δομή της επιχείρησης αλλά θεωρούν ότι η 

αθέτηση των υποχρεώσεων μπορεί να προέλθει από εξωγενείς παράγοντες.  

Παρά το γεγονός ότι τα υποδείγματα αυτά μετρούν ήδη περίπου σαράντα χρόνια 

από την πρώτη εμφάνισή τους, χρησιμοποιούνται μέχρι και με διάφορες παραλλαγές έτσι 

ώστε να προσδιοριστεί η αξιοπιστία τους, κάνοντας χρήση πρόσφατων δεδομένων 

αποδεικνύοντας την ισχύ τους (Leland, 2002; Τudela and Young, 2003; Vassalou and 

Xing, 2004). Όπως έχουν χαρακτηριστικά αναφέρει οι Falkenstein, Boral και Carty (2000), 

οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να γνωρίσουν την πορεία μιας επιχείρησης επιλέγουν τη 

χρήση των θεωρητικών υποδειγμάτων, γιατί εκτός του ότι καταλήγουν σε ένα κατανοητό 

συμπέρασμα, έχουν τη δυνατότητα να καταλάβουν πως έχει εξαχθεί το συμπέρασμα αυτό 

και να αντιληφθούν όλη την πορεία που έχει ακολουθήσει η εξεταζόμενη επιχείρηση για 

                                                 
1 Βλ. Κεφάλαιο 1, παράγραφο 1.4. 
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να περιέλθει σε αυτή την κατάσταση. Τα προαναφερθέντα υποδείγματα παρατίθενται 

παρακάτω αναλυτικότερα. 

2.2.1  Υπόδειγμα Καταστροφής Τζογαδόρων (Gambler Ruin Theory) 

Με τη δημιουργία του συγκεκριμένου υποδείγματος έγινε μία προσπάθεια να 

δημιουργηθεί ένα θεωρητικό υπόβαθρο για το γεγονός της πτώχευσης. Το υπόδειγμα αυτό 

ονομάζεται υπόδειγμα καταστροφής τζογαδόρων (Garrod, P. and W., Miklius, 1990) γιατί 

παρομοιάζεται με ένα παιχνίδι στοιχημάτων ή ένα παιχνίδι ρουλέτας (γενικότερα 

πιθανοτήτων). Για την ακρίβεια, όπως για έναν παίκτη που παίζει το τυχερό παιχνίδι της 

ρουλέτας, μπορεί να υπάρξει μια χρονική στιγμή κατά την οποία θα χάσει όλο το αρχικό 

του κεφάλαιο, αντίστοιχα μπορεί να υπάρξει μια χρονική στιγμή για μια επιχείρηση που 

δεν θα επαρκεί το κεφάλαιό της για να εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις της. Για κάθε 

χρονική στιγμή, υπάρχει Α πιθανότητα ο παίκτης ή η επιχείρηση να κερδίσει και 

αντίστοιχα υπάρχει (1-Α) πιθανότητα να χαθεί το κεφάλαιο (Αziz and Dar 2006). 

Επιστήμονες που ασχολήθηκαν με την εφαρμογή της συγκεκριμένης μεθόδου στην 

πρόβλεψη της πτώχευσης είναι οι: Wilcox (1971 και 1976), Benishay (1973), Santomero 

and Vinso (1977), Vinso (1979), Scott (1981), Katz, Lilien και Nelson (1985). Πρώτος ο 

Wilcox (1971) δημιούργησε το υπόδειγμα καταστροφής με σκοπό να εμπλουτίσει τη 

μονοδιάστατη ανάλυση του Beaver (1966)2 με ένα κατάλληλο θεωρητικό υπόβαθρο, ενώ 

στην έρευνα του κατέταξε ακόμα και μία νέα χρηματοδότηση κεφαλαίου ή αλλαγή 

διοίκησης ως μία μορφή αποτυχίας.  

Αναλυτικότερα, το υπόδειγμα αναπτύσσει μία θεωρία, σύμφωνα με την οποία μία 

επιχείρηση αντιμετωπίζει μεγαλύτερη πιθανότητα πτώχευσης όσο μειώνεται η αγοραία 

αξία των περιουσιακών της στοιχείων μειωμένη κατά την αξία των υποχρεώσεων της και 

όσο μειώνονται οι ταμειακές της ροές (= ταμειακές εισροές – ταμειακές εκροές). Μάλιστα, 

στην αρχική εφαρμογή της μεθόδου χρησιμοποιήθηκαν προσαρμοσμένοι αριθμοδείκτες 

ταμειακών ροών και ταμειακής θέσης  (Wilcox 1971). Στην ανάπτυξη του υποδείγματος 

αυτού συνέβαλε η χρήση των Μαρκοβιανών αλυσίδων για να προσδιοριστούν οι 

ζητούμενες πιθανότητες. Σύμφωνα με τα παραπάνω, μπορεί να θεωρηθεί ότι μία 

επιχείρηση διαθέτει μία αποθήκη με χρηματικά διαθέσιμα, η οποία γεμίζει από τα κέρδη 

της επιχείρησης κάθε χρονιά και αδειάζει από τα έξοδα της επιχείρησης στην αντίστοιχη 

χρονιά. Όταν σταδιακά μειώνονται τα χρηματικά διαθέσιμα και φτάνουν στο μηδέν (ή 

ακόμα μπορεί να καταλήξει σε αρνητικό μέγεθος λόγω υψηλών εξόδων) η επιχείρηση 
                                                 
2 Βλ. παράγραφο 2.3.1. 
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αντιμετωπίζει πιθανότητα πτώχευσης.  Τα δύο αυτά μεγέθη μπορεί να χρησιμοποιηθούν 

ως αντιστρόφως ανάλογα αφού όσο μειώνονται τα χρηματικά διαθέσιμα (διατηρώντας τα 

έξοδα σταθερά), τόσο υψηλότερο κίνδυνο πτώχευσης διατρέχει η επιχείρηση και κατ΄ 

επέκταση τόσο υψηλότερη είναι η πιθανότητα πτώχευσης. Ο Vinso (1979 και 1981) 

χρησιμοποιεί στην έρευνα του τα σταθερά έξοδα ως ένα μέτρο εξόδων για να προβλέψει 

την πορεία της επιχείρησης, ενώ διαχωρίζει την πιθανότητα να πτωχεύσει μία επιχείρηση 

και την πραγματοποίηση μίας πτώχευσης. Όπως αναφέρει ο Vinso (1979), όταν η 

επιχείρηση δεν έχει τη δυνατότητα να αντλήσει από την «αποθήκη» της ρευστά διαθέσιμα 

για να καλύψει τις τρέχουσες ανάγκες αυτό δεν συνεπάγεται αυτόματα και πτώχευση. 

Μπορεί να επιλέξει διάφορες λύσεις άντλησης χρηματικών διαθεσίμων έτσι ώστε να 

αποφύγει τη δυσμενή κατάσταση που μπορεί να έχει περιέλθει.  

Όμως, μετά τη δημιουργία του υποδείγματος αυτού ακολούθησαν αρκετές κριτικές 

που στρέφονταν εναντίον του. Ο Benishay (1973) αμφισβήτησε τη δυνατότητα πρόβλεψης 

μέσω του συγκεκριμένου υποδείγματος και το χαρακτήρισε ως μία απλή αυτοψία για μία 

ήδη προβληματική επιχείρηση, όπως επίσης, διατύπωσε αντιρρήσεις όσον αφορά στη 

διαδικασία διαμόρφωσής του (π.χ αντιστοίχιση προβληματικών και υγιών επιχειρήσεων). 

Επίσης, οι Cogger και Emery (1981) διατύπωσαν αντιρρήσεις όχι μόνο για τη διαμόρφωση 

του υποδείγματος αλλά θεώρησαν ότι οι υπολογισμένες πιθανότητες καταστροφής 

υποεκτιμούν τις πραγματικές πιθανότητες χρεοκοπίας. Την ίδια χρονιά, ο Scott (1981) 

επικεντρώθηκε κυρίως στις υποθέσεις του υποδείγματος όσον αφορά στο μάνατζμεντ της 

επιχείρησης, θεωρώντας ότι δεν ήταν απαραίτητες, ενώ πίστευε ότι ο έλεγχος της επιτυχίας 

του υποδείγματος έπρεπε να προέρχεται κάθε φορά μέσα από τη σωστή προβλεπτική της 

ικανότητα. Παρά τις διαφωνίες αυτές, η μέθοδος χρησιμοποιήθηκε και συγκρίθηκε με το 

υπόδειγμα της διακριτικής ανάλυσης αρκετά χρόνια αργότερα (Katz et al 1985), 

παρουσιάζοντας ικανοποιητικά αποτελέσματα. Όμως, με την πάροδο των χρόνων και τη 

δημιουργία και ανάπτυξη τόσο των στατιστικών όσο και των ευφυών υποδειγμάτων (που 

εξετάζονται στη συνέχεια) περιορίστηκε αρκετά η χρήση του υποδείγματος καταστροφής.  

2.2.2  Υπόδειγμα Αποτίμησης Δικαιωμάτων Προαίρεσης (Οption Pricing Model) 

Το υπόδειγμα αυτό προτάθηκε από τον Merton (1973) και βασίζεται στο υπόδειγμα 

Black – Scholes (1973). Έχει αναφερθεί, μάλιστα, ότι το υπόδειγμα αυτό λειτουργεί 

παρόμοια με το υπόδειγμα καταστροφής (Scott, 1981), ενώ οι Altman και Saunders (1998) 

σε αντίστοιχη ανασκόπηση των υποδειγμάτων πρόβλεψης μιας εταιρικής πτώχευσης 

διαμόρφωσαν μία κατηγορία με τα δύο αυτά υποδείγματα, την οποία και ονόμασαν 
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υποδείγματα πιθανότητας καταστροφής (risk ruin models). Όπως είναι γνωστό, το 

υπόδειγμα Black – Scholes χρησιμοποιείται ως μία μέθοδος αποτίμησης δικαιωμάτων 

προαίρεσης Ευρωπαϊκού Τύπου (εξάσκηση του δικαιώματος μόνο κατά τη λήξη). Η 

βασική ιδέα του υποδείγματος αποτίμησης δικαιωμάτων προαίρεσης, στην οποία 

βασίστηκε ο Merton (1973), ήταν ότι το χρέος και τα κεφάλαια μιας επιχείρησης μπορούν 

να θεωρηθούν ως δικαιώματα προαίρεσης στα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης. Οι 

προϋποθέσεις εφαρμογής του συγκεκριμένου υποδείγματος σχετίζονται με τον τρόπο 

λειτουργίας της αγοράς αλλά και της υπό εξέταση επιχείρησης. Δηλαδή, θεωρείται ότι 

υπάρχει συνεχής διαπραγμάτευση στην αγορά, δεν υπάρχουν δυνατότητες κερδοσκοπίας, 

δεν υπάρχουν έξοδα συνδιαλλαγής και κόστη πτώχευσης, υπάρχει δυνατότητα για ανοιχτή 

πώληση, υπάρχει ένα επιτόκιο χωρίς κίνδυνο για το δανεισμό και τη λήψη πίστωσης, ενώ 

η επιχείρηση εκδίδει ομόλογα μηδενικού τοκομεριδίου (Ηillegeist et al., 2002) και η 

απόδοση της μετοχής της να ακολουθεί την κανονική κατανομή.   

Συγκεκριμένα, οι μέτοχοι παρουσιάζουν θέση αγοράς ενός δικαιώματος αγοράς 

πάνω στη συνολική αγοραία αξία της επιχείρησης, με την τιμή εξάσκησης να ισούται με 

τη συνολική αξία των υποχρεώσεων της, ενώ οι δανειστές της επιχείρησης κατέχουν θέση 

πώλησης του δικαιώματος πάνω στην αξία της επιχείρησης. Αν, για παράδειγμα, η 

επιχείρηση αυξήσει τη συνολική της αξία, τότε κερδισμένοι είναι οι μέτοχοί της γιατί 

ασκούν το δικαίωμα αγοράς στη τιμή εξάσκησης, που ισούται με το συνολικό χρέος της 

επιχείρησης ενώ οι δανειστές της λαμβάνουν το συνολικό ποσό δανεισμού, με αποτέλεσμα 

να κερδίζουν οι μέτοχοι από τη διαφορά μεταξύ της τρέχουσας αγοραίας αξίας της 

επιχείρησης, και της τιμής εξάσκησης. Σε περίπτωση όμως που η αξία της επιχείρησης 

μειωθεί και φτάσει σε «μηδενικό»3 σημείο τότε οι μέτοχοι δεν μπορούν να εκπληρώσουν 

τις υποχρεώσεις τους και οι δανειστές χάνουν το κεφάλαιό τους. Η πιθανότητα αθέτησης 

των υποχρεώσεων μίας επιχείρησης καθορίζεται από τη μεταβλητότητα που παρουσιάζει η 

αγοραία της αξία (Duffie and Lando, 1997). Προφανώς, όσο μεγαλύτερη είναι η 

διακύμανση αυτή, τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα αθέτησης των υποχρεώσεων από 

τη συγκεκριμένη επιχείρηση. Επίσης, μία επιχείρηση παρουσιάζει μεγαλύτερη πιθανότητα 

πτώχευσης όταν η τρέχουσα αξία της είναι μικρή και η αγοραία τιμή του χρέους μεγάλη ή 

όταν η απόδοση της παρουσιάζει μεγάλη μεταβλητότητα ή ακόμα όταν ο χρόνος λήξης 

του χρέους είναι μεγάλος ή τέλος, όταν η διαφορά μεταξύ του επιτοκίου δίχως κίνδυνο και 

του επιτοκίου που προσφέρει η επιχείρηση είναι μικρή (Charitou and Trigeorgis, 2000).  

                                                 
3 Ο όρος χρησιμοποιείται για να φανερώσει το σημείο της πτώχευσης. 
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Η ιδέα αυτή έχει χρησιμοποιηθεί αυτούσια, ακόμα και πρόσφατα, καταλήγοντας σε 

ασταθή συμπεράσματα (είτε υψηλά, είτε χαμηλά ποσοστά επιτυχίας στην πρόβλεψη ένα 

χρόνο πριν πραγματοποιηθεί μία πτώχευση) (Leland and Toft, 1996; Tudela and Young 

2003, Vassalou and Xing 2004; Patel and Vlamis, 2006) αλλά και με διάφορες παραλλαγές 

της (Brockman and Turtle, 2003; Hillegeist et al., 2004; Bharath and Shumway, 2004; 

Benos and Papanastasopoulos, 2005; Reisz and Perlich, 2007; Bharath and Shumway, 

2008).. Μία από αυτές τις παραλλαγές ονομάσθηκε Πρώτη Διέλευση – (First Passage) 

(Servigny and Jobst, 2007). Η διαφορά με το αρχικό υπόδειγμα του Merton ήταν ότι η 

αθέτηση των υποχρεώσεων μπορεί να πραγματοποιηθεί πριν από τη λήξη του 

δικαιώματος. Επίσης, δημιουργήθηκαν υποδείγματα βασισμένα σε χρηματοοικονομικά και 

λογιστικά δεδομένα, καθώς και  υποδείγματα που ως κατώτατο όριο υπολόγιζαν όλες τις 

βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις μαζί με ένα ποσοστό των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων. 

Αυτό υιοθετήθηκε εξαιτίας της άποψης ότι οι επιχειρήσεις που φτάνουν στο σημείο να μην 

μπορούν να ανταπεξέλθουν στο σύνολο των υποχρεώσεών τους, βρίσκουν διάφορους 

τρόπους για να τις καλύψουν με συνέπεια να μη φτάνουν αμέσως στο σημείο αθέτησης 

των υποχρεώσεών τους. Οι υποστηρικτές του συγκεκριμένου υποδείγματος βασίζονται 

στα πλεονεκτήματα που παρέχει η χρήση του όπως είναι, η δημιουργία ενός θεωρητικού 

υποδείγματος για την πρόβλεψη της πτώχευσης, η απεικόνιση όλων των απαραίτητων 

πληροφοριών ακόμα και των λογιστικών στην τιμή της μετοχής αν η αγορά είναι 

αποτελεσματική. Ακόμη το γεγονός ότι οι χρησιμοποιηθείσες μεταβλητές δεν 

επηρεάζονται από τη λογιστική μέθοδο που χρησιμοποιείται από την αντίστοιχη εταιρία 

και το γεγονός ότι η αγοραία τιμή μιας μετοχής αντικατοπτρίζει τις μελλοντικές ταμειακές 

ροές, με αποτέλεσμα να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πρόβλεψη, ενώ το αποτέλεσμα του 

υποδείγματος είναι ανεξάρτητο του χρόνου και του δείγματος (Αgarwal and Taffler, 2006) 

δείχνοντας την υπεροχή του και μέσα από την έρευνα που πραγματοποίησε ο Tarashev 

(2005). Θα πρέπει να αναφερθεί σε αυτό το σημείο ότι ακόμα και  επιχειρήσεις όπως η 

KMV (Crosbie and Bohn, 2002) και η JP Morgan έχουν χρησιμοποιήσει τη συγκεκριμένη 

θεωρία για να προσδιορίσουν την αγοραία αξία μιας επιχείρησης, την πιστοληπτική της 

ικανότητα και εμμέσως την πιθανότητα πτώχευσής της (Reisz and Perlich, 2004).   

Παρά τη μεγάλη χρονική περίοδο εφαρμογής του υποδείγματος για την πρόβλεψη 

μιας πτώχευσης, διατυπώθηκαν αντιρρήσεις από ορισμένους όσον αφορά στις υποθέσεις 

στις οποίες βασίζεται, αλλά και σε ορισμένα άλλα σημεία. Για παράδειγμα, η κανονική 

κατανομή  που υποθέτεται ότι ακολουθεί η απόδοση της μετοχής, η μη διάκριση του 
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χρέους σε υποκατηγορίες και το γεγονός ότι το χρέος δεν επαναπροσδιορίζεται είναι 

ορισμένα αρνητικά σημεία που υπέδειξαν οι Saunders και Allen (2002) για την εφαρμογή 

του υποδείγματος.  Επίσης, έχουν διατυπωθεί γενικότερες αντιρρήσεις όσον αφορά στο 

κατά πόσο η μεταβλητότητα της αγοραίας τιμής της μετοχής μπορεί να προβλέψει την 

πορεία της επιχείρησης ή αν το υπόδειγμα αυτό είναι αποτελεσματικό για επιχειρήσεις οι 

οποίες δεν είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο αφού είναι δύσκολος ο προσδιορισμός της 

αγοραίας αξίας τους (Altman and Saunders, 1998). 

2.2.3   Υπόδειγμα Ανοιγμένης Μορφής – Απλοποιημένο Υπόδειγμα (Reduced Form Models – 

Intensity Models) 

Στο συγκεκριμένο υπόδειγμα η μη εκπλήρωση των υποχρεώσεων 

πραγματοποιείται ως ένα τυχαίο εξωγενές γεγονός σε αντίθεση με τα δύο πρώτα 

υποδείγματα, σύμφωνα με τα οποία η αθέτηση των υποχρεώσεων επέρχεται όταν τα 

περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης φτάσουν σε ένα κατώτατο όριο σε σχέση με τις 

υποχρεώσεις που έχει η επιχείρηση – ενδογενές γεγονός (Duffie and Singleton, 1999). 

Μάλιστα, σε αυτή την υποκατηγορία, εν αντιθέσει με τις δύο προηγούμενες, δεν 

προσδιορίζεται η οικονομική πορεία σύμφωνα με την οποία επέρχεται η αθέτηση των 

υποχρεώσεων (Georgakopoulos, 2004). Τέλος, το υπόδειγμα της ανοιγμένης μορφής 

βασίζεται κυρίως σε δεδομένα της αγοράς, ενώ το υπόδειγμα αποτίμησης των 

δικαιωμάτων προαίρεσης βασίζεται κυρίως σε δεδομένα της ίδιας της επιχείρησης (όπως 

την αξία των περιουσιακών της στοιχείων κτλ), ενώ έχει υιοθετηθεί το πρώτο για να 

καλύψει την αδυναμία του δεύτερου σχετικά με τη δυσκολία υπολογισμού της αξίας των 

περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης. 

Ως εμπνευστής των απλοποιημένων υποδειγμάτων θεωρείται ο Jonkhart (1979), ο 

οποίος δημιούργησε ένα υπόδειγμα βασιζόμενο στη λογική ότι ένας επενδυτής, που έχει 

στην κατοχή του ένα ομόλογο, το επιτόκιο του ομολόγου θα πρέπει να ισούται με το 

επιτόκιο του ομολόγου δίχως κίνδυνο αυξημένο ανάλογα με τον κίνδυνο αθέτησης που 

φέρει το πρώτο. Γίνεται αντιληπτό από τα παραπάνω, ότι ο κίνδυνος της αθέτησης των 

υποχρεώσεων σχετίζεται άμεσα με τη διαφορά των επιτοκίων των ομολόγων που φέρουν 

κίνδυνο και των ομολόγων που δεν φέρουν κίνδυνο (Αltman and Saunders, 1998), ενώ το 

αποτέλεσμα προκύπτει με τη χρήση της κατανομής Poisson. Επομένως, όσο μεγαλύτερο 

είναι το πιστωτικό περιθώριο μεταξύ των δύο ομολόγων τόσο μεγαλύτερος κίνδυνος 

αθέτησης υπάρχει. Μετά τη δημιουργία του υποδείγματος του Jonkhart (1979), υπήρξαν 

αρκετοί επιστήμονες που προσπάθησαν να βασιστούν στη συγκεκριμένη λογική με 
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διάφορες παραλλαγές για να προσδιορίσουν τον κίνδυνο αθέτησης και κατ’ επέκταση την 

πιθανότητα πτώχευσης μιας επιχείρησης (Iben and Litterman, 1989; Jarrow and Turnbull, 

1995; Das and Tufano, 1996; Jarrow et al., 1997; Duffie and Lando, 1997; Duffie and 

Singleton, 1999; Hull and White, 2000).  

Οι πολέμιοι της λογικής αυτής βασίζονται κυρίως στο κατά πόσο ισχύουν οι 

υποθέσεις που διατυπώνονται για να δημιουργηθεί ένα απλοποιημένο υπόδειγμα. Στην 

πραγματικότητα και στην υπάρχουσα κατάσταση της αγοράς δεν είναι δυνατόν τα κόστη 

συνδιαλλαγής να είναι ελάχιστα, ενώ δεν είναι εφικτό να ισχύει πάντα η θεωρία 

προσδοκιών των αποδόσεων (Altman and Saunders, 1998). Επίσης, ως επιπλέον αρνητικά 

σημεία έχουν επισημανθεί η έλλειψη οικονομικής θεωρητικής επεξήγησης όσο αφορά τη 

φύση της πτώχευσης καθώς και η απόλυτη προσαρμογή στα δεδομένα που μπορεί να 

οδηγήσει σε μειωμένα ποσοστά πρόβλεψης σε περιπτώσεις εκτός δείγματος (Arora et al., 

2005). 

Όπως για κάθε καινούργιο υπόδειγμα που εισάγεται γίνεται σύγκριση με τα 

υπόλοιπα υπάρχοντα υποδείγματα για να βρεθεί ποιο μπορεί να θεωρηθεί περισσότερο 

αποτελεσματικό με βάση τα αποτελέσματα και τα ποσοστά πρόβλεψης που προκύπτουν, 

έτσι και για το υπόδειγμα ανοιγμένης μορφής υπάρχουν πολλοί που το συγκρίνουν με το 

δομικό υπόδειγμα αποτίμησης δικαιωμάτων προαίρεσης. Στη σύγκριση αυτή έχει 

υποστηριχθεί ότι ουσιαστικά πρόκειται για το ίδιο υπόδειγμα με διαφορετικά δεδομένα 

(Jarrow and Protter, 2004). Το γεγονός ότι το μεν υπόδειγμα αποτίμησης δικαιωμάτων 

προαίρεσης χρησιμοποιεί μικροοικονομικά στοιχεία, ενώ το δε υπόδειγμα ανοιχτής 

μορφής χρησιμοποιεί κυρίως ιστορικά στοιχεία της αγοράς, οδήγησε τον  Zhou (1997) στη 

δημιουργία ενός υποδείγματος που συνδυάζει τα δύο προηγούμενα, χρησιμοποιώντας 

δηλαδή και στοιχεία της επιχείρησης αλλά και στοιχεία της αγοράς, έτσι ώστε να εξάγει 

καλύτερα ποσοστά πρόβλεψης τόσο για μια αναμενόμενη όσο και για μία μη αναμενόμενη 

αθέτηση υποχρεώσεων.  
 

2.3  Στατιστικά Υποδείγματα (Statistical Methods) 

Σε αντίθεση με τα θεωρητικά υποδείγματα, τα στατιστικά υποδείγματα καταλήγουν 

στην ταξινόμηση της υπό εξέταση επιχείρησης σε μια ομάδα πτωχευμένων ή μη 

επιχειρήσεων χωρίς να θεμελιώνουν κάποιο θεωρητικό υπόβαθρο γύρω από το γεγονός 

της πτώχευσης (Κeasey and Watson, 1991). Η ταξινόμηση αυτή, βέβαια, εξαρτάται από τις 

ομάδες που έχει επιλέξει ο ερευνητής να υπάρχουν στο χρησιμοποιηθέν υπόδειγμα. Για 
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παράδειγμα, στο Ζ-υπόδειγμα που θα αναφερθεί στη συνέχεια υπάρχουν 3 γενικές ομάδες 

ταξινόμησης: των πτωχευμένων επιχειρήσεων, των μη πτωχευμένων επιχειρήσεων και η 

τρίτη ομάδα περιλαμβάνει επιχειρήσεις των οποίων η πορεία δεν είναι σίγουρη και μπορεί 

να χαρακτηρισθεί ως «γκρι» ομάδα ή ομάδα «γκρι» ζώνης. Τα υποδείγματα που ανήκουν 

σε αυτή την κατηγορία είναι: η μονομεταβλητή ανάλυση, το υπόδειγμα δείκτη κινδύνου, η 

διακριτική ανάλυση,  το υπόδειγμα γραμμικής παλινδρόμησης, το λογαριθμικό υπόδειγμα 

πιθανότητας, το κανονικό υπόδειγμα πιθανότητας και το υπόδειγμα επιβίωσης. Κοινό 

χαρακτηριστικό τους γνώρισμα είναι ότι όλες οι παραπάνω μέθοδοι χρησιμοποιούν τη 

στατιστική - οικονομετρία για να ομαδοποιήσουν στις κατηγορίες ταξινόμησης που έχουν 

ορισθεί έναν πληθυσμό με τη βοήθεια ενός δείγματος. Η ύπαρξη πολλών υποθέσεων - 

παραμέτρων κατά την εφαρμογή τους και το γεγονός ότι βασίζονται κυρίως στα 

συμπτώματα μιας πτώχευσης και όχι στην αιτία που την προκαλεί μειώνουν την 

ανταγωνιστικότητά των παραπάνω υποδειγμάτων σε σύγκριση με τις άλλες κατηγορίες. 

Στις επόμενες παραγράφους γίνεται μία αναλυτικότερη αναφορά των παραπάνω 

υποδειγμάτων: 

2.3.1  Μονομεταβλητή Ανάλυση (Univariate Analysis) 

Η πρώτη στατιστική μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε στην προσπάθεια πρόβλεψης 

της πτώχευσης μιας επιχείρησης είναι η μονομεταβλητή ανάλυση. Όπως γίνεται φανερό 

και από τον όρο η ανάλυση αυτή βασίζεται σε μία και μοναδική μεταβλητή, η οποία 

προσπαθεί να απεικονίσει τη συνολική εικόνα και πορεία μιας επιχείρησης. Η τιμή αυτής 

της μεταβλητής καθορίζει την ομάδα, στην οποία θα ταξινομηθεί η υπό εξέταση 

επιχείρηση αφού έχει προσδιοριστεί η κριτική τιμή διαχωρισμού μέσα από ιστορικά 

στοιχεία - δείγμα. Η προσπάθεια αυτή ξεκίνησε από τον Fitzpatrick (1932) μετά την 

παγκόσμια οικονομική ύφεση που συνέβη το 1929, συνεχίστηκε από τους Winakor και 

Smith (1935) και Merwin (1942) με αποκορύφωμα την έρευνα του Beaver (1966), ο 

οποίος μπορεί να χαρακτηρισθεί ως ο πατέρας της συγκεκριμένης μεθόδου. Αρχικά, ο 

Fitzpatrick (1932) μέσα από ένα δείγμα υγιών και πτωχευμένων επιχειρήσεων απέδειξε ότι 

παρουσιάζονται διαφορές μεταξύ των αριθμοδεικτών4 ανάμεσα στις δύο ομάδες 

(πτωχευμένες και μη επιχειρήσεις) ακόμα και τρία χρόνια πριν από την πτώχευση. Στη 

συνέχεια, στο ίδιο συμπέρασμα κατέληξαν οι Winakor και Smith (1935) και Merwin 

                                                 
4 Χρησιμοποίησε 13 διαφορετικούς αριθμοδείκτες εκ των οποίων τρεις θεωρούνται περισσότεροι 
αντιπροσωπευτικοί. 
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(1942), δείχνοντας ότι όσο πλησιάζει η πτώχευση τόσο οι διαφορά μεταξύ των τιμών των 

αριθμοδεικτών ανάμεσα στις δύο ομάδες γίνεται ακόμα μεγαλύτερη. 

Όμως, παρά τις οποιεσδήποτε προσπάθειες που υπήρξαν παλιότερα, ο Beaver 

(1966) θεωρείται ο κυριότερος εκπρόσωπος της κατηγορίας αυτής γιατί χρησιμοποίησε 

καλύτερη στατιστική μέθοδο, συγκεκριμένα τη διχοτόμο μεταβλητή ταξινόμησης 

(dichotomous classification test) καθώς χρησιμοποίησε στοιχεία από την κατάσταση 

αποτελεσμάτων χρήσης (Horrigan, 1968) εκτός των στοιχείων του ισολογισμού. Κατέληξε 

σε 6 βασικούς αριθμοδείκτες διάκρισης από τους 30 εκ των οποίων ο πιο σημαντικός ήταν 

ο αριθμοδείκτης: [Ταμειακές Ροές / Συνολικό Χρέος]. Στους έξι τελικούς αριθμοδείκτες 

του Beaver (1966) βασίστηκαν και πολλές μετέπειτα έρευνες (Deakin, 1972). Πρέπει να 

τονισθεί, ότι και οι τέσσερις παραπάνω έρευνες οδήγησαν στην επιλογή διαφορετικών 

αριθμοδεικτών - μεταβλητών με αποτέλεσμα να τίθενται υπό αμφισβήτηση τα υψηλά 

ποσοστά προβλεπτικής ικανότητας της συγκεκριμένης μεθόδου και το κατά πόσο ένας 

αριθμοδείκτης μπορεί να προβλέψει την πορεία μιας επιχείρησης. 

Η μέθοδος αυτή μπορεί να είναι απλή, λογική και σύμφωνα με την τιμή της 

μεταβλητής που προκύπτει να γίνεται εύκολα η ταξινόμηση των επιχειρήσεων στις 

κατάλληλες ομάδες, όμως δέχθηκε ισχυρή κριτική για το γεγονός ότι στερείται ακρίβειας, 

ιδιαίτερα σε μια περίοδο οικονομικής ύφεσης αφού δεν μπορεί να γίνει ακριβής 

απεικόνιση της πορείας μιας επιχείρησης μέσα από έναν αριθμοδείκτη (Αltman, 1968; 

Εdmister, 1972). Ουσιαστικά, η κριτική που δέχθηκε το υπόδειγμα αυτό βασίζεται στη 

συσχέτιση που μπορεί να υπάρχει μεταξύ των αριθμοδεικτών καθώς και στα αντιφατικά 

αποτελέσματα που μπορεί να προκύψουν με τη χρήση διαφορετικών αριθμοδεικτών 

(Dimitras et al., 1996). Έτσι, η ανάλυση αυτή δεν μπορεί να θεωρηθεί ως ένα αξιόπιστο 

υπόδειγμα πρόβλεψης αλλά μπορεί να θεωρηθεί περισσότερο ως ένα προειδοποιητικό 

σημάδι για την επιχείρηση έτσι ώστε να αντιστρέψει την πορεία της άμεσα.   

Οι παραπάνω κριτικές, παρά την απλότητα εφαρμογής του υποδείγματος ήταν 

αρκετές για να οδηγήσουν τους ερευνητές στην προσπάθεια εύρεσης ενός νέου 

υποδείγματος και όχι στην τόσο συχνή χρήση της μονοδιάστατης ανάλυσης. 

Χαρακτηριστικό δε είναι, ότι μετά τον Beaver (1966) δεν ξαναχρησιμοποιήθηκε η 

ανάλυση αυτή παρά μόνο συγκρινόμενη με τη διακριτική ανάλυση (Altman, 1968). 
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2.3.2  Υπόδειγμα Δείκτη Κινδύνου (Subjective Index Model) 

Το συγκεκριμένο υπόδειγμα αναφέρεται λιγότερο στη διεθνή βιβλιογραφία ίσως 

γιατί δεν έχει χρησιμοποιηθεί τόσο πολύ5. Δημιουργήθηκε την ίδια χρονιά με την έρευνα 

του Beaver (1966) από τον Tamari (1966). Σύμφωνα με το δείκτη κινδύνου, δημιουργείται 

μια βαθμολογία (από 0 έως 100) για κάθε εξεταζόμενη επιχείρηση. Η βαθμολογία αυτή 

προκύπτει μέσα από ένα σύνολο ορισμένων επιμέρους χαρακτηριστικών της επιχείρησης, 

τα οποία λαμβάνουν την κατάλληλη βαθμολογία μέσα από ένα δοσμένο εύρος για κάθε 

χαρακτηριστικό, που όμως είναι υποκειμενικό. Η υψηλή βαθμολογία συνεπάγεται ότι η 

επιχείρηση δεν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα σε αντίθεση με μια χαμηλή βαθμολογία. 

Ουσιαστικά, πρόκειται για ένα μεταγενέστερο υπόδειγμα της μονομεταβλητής ανάλυσης 

(Beaver, 1966) που προσπαθεί να εξαλείψει τα μειονεκτήματα του προηγούμενου ενώ 

αποτελεί προγενέστερο υπόδειγμα του Altman (1968). Παρόμοιος δείκτης αναπτύχθηκε 

από τους Moses και Liao (1987).  

2.3.3  Υπόδειγμα Διακριτικής Ανάλυσης (Discriminant Analysis - DA) 

Η Διακριτική Ανάλυση ανήκει στις στατιστικές πολυδιάστατες παραμετρικές 

μεθόδους πρόβλεψης μια εταιρικής πτώχευσης και μπορεί να διακριθεί σε δύο κατηγορίες 

ανάλογα με το σκοπό για τον οποίο χρησιμοποιείται: την Προβλεπτική ή Ταξινομική 

Διακριτική Ανάλυση και την Περιγραφική Διακριτική Ανάλυση (Whitaker, 1997). Στην 

παρούσα εργασία θα αναλυθεί η πρώτη, σκοπός της οποίας είναι η ταξινόμηση μιας 

παρατήρησης σε μία ορισθείσα ομάδα. Η Προβλεπτική ή Ταξινομική Διακριτική Ανάλυση 

μπορεί να διακριθεί με τη σειρά της: στο Υπόδειγμα Γραμμικής Διακριτικής Ανάλυσης, 

στο Υπόδειγμα Τετραγωνικής Διακριτικής Ανάλυσης και στο Υπόδειγμα Σωρευτικού 

Αθροίσματος. Η διαφορά τους έγκειται στο γεγονός ότι η πρώτη χρησιμοποιείται όταν οι 

μήτρες διακύμανσης και συνδιακύμανσης των κατηγοριών είναι ίσες για τα δεδομένα μας, 

ενώ η δεύτερη χρησιμοποιείται όταν οι μήτρες διακύμανσης και συνδιακύμανσης των 

κατηγοριών δεν είναι ίσες. Παρακάτω, αναφέρονται αναλυτικά οι προϋποθέσεις τους, ο 

τρόπος εφαρμογής τους, τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα χρήσης τους και για τις 

τρεις κατηγορίες ενώ πραγματοποιείται μια διεθνή ανασκόπηση των ερευνών που έχουν 

γίνει χρησιμοποιώντας τη διακριτική ανάλυση στο χρηματοοικονομικό τομέα και 

συγκεκριμένα στην πρόβλεψη μιας εταιρικής πτώχευσης.  

 

                                                 
5 Πρόσφατη αναφορά γίνεται στους  Fotwe – Εdum et al., 1996; Balcaen and Ooghe, 2006. 
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2.3.3.1 Υπόδειγμα Γραμμικής Διακριτικής Ανάλυσης (Linear Discriminant Analysis - LDA) 

Η μέθοδος της Γραμμικής Διακριτικής Ανάλυσης (LDA) αρχικά εισήχθη το 1935 

(Fisher, 1935) ως μία μέθοδος επίλυσης ενός προβλήματος ταξινόμησης, τριάντα περίπου 

χρόνια πριν χρησιμοποιηθεί στον οικονομικό κλάδο για την πρόβλεψη μιας εταιρικής 

πτώχευσης. Μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα των τριάντα περίπου χρόνων η μέθοδος 

αυτή βρήκε εφαρμογή σε προβλήματα διαφόρων κλάδων όπως της εκπαίδευσης, της 

ψυχολογίας και της βιολογίας (Cochran, 1964) αλλά και του οικονομικού κλάδου (Walter , 

1959).  

Η γραμμική διακριτική ανάλυση εφαρμόσθηκε για πρώτη φορά στην προσπάθεια 

πρόβλεψης των εταιρικών πτωχεύσεων το 1968 από τον Altman (Altman, 1968). Η 

μονοδιάστατη ανάλυση, η οποία ήταν η πιο διαδεδομένη μέθοδος πρόβλεψης μιας 

πτώχευσης μέχρι εκείνη τη στιγμή, δέχθηκε ισχυρές κριτικές γιατί με βάση τη 

συγκεκριμένη ανάλυση ολόκληρη η πορεία μιας επιχείρησης απεικονιζόταν ουσιαστικά σε 

ένα μοναδικό αριθμοδείκτη, η τιμή του οποίου καθόριζε σε ποια ομάδα (υγιή ή μη) ανήκει 

μια επιχείρηση. Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, η ταξινόμηση αυτή μπορεί να οδηγήσει 

σε λάθη ανάλογα με την επιλογή του αριθμοδείκτη. Μέσα από την προσπάθεια εύρεσης 

μιας καλύτερης μεθόδου, γεννήθηκε η ιδέα χρήσης της γραμμικής διακριτικής ανάλυσης 

για την επίτευξη του ίδιου σκοπού. Πρόκειται για μια γραμμική συνάρτηση ενός συνόλου 

σταθμισμένων αριθμοδεικτών, η συνολική τιμή της οποίας διαχωρίζει την επιχείρηση σε 

υγιή ή μη. Στη βιβλιογραφία, όπως αναφέρθηκε και στην εισαγωγή των στατιστικών 

μεθόδων, υπάρχουν περιπτώσεις όπου ο διαχωρισμός γίνεται ανάμεσα σε περισσότερες 

από δύο ομάδες. 

Οι βασικές προϋποθέσεις που θα πρέπει να συντρέχουν για να εφαρμοσθεί το 

υπόδειγμα της γραμμικής διακριτικής ανάλυσης είναι οι εξής (Klecka, 1980, Balcaen and 

Ooghe 2006): 

• Θα πρέπει να υπάρχουν οπωσδήποτε δύο ή περισσότερες ομάδες ταξινόμησης, οι 

οποίες να είναι σαφώς ορισμένες έτσι ώστε να θεωρούνται αμοιβαίως αποκλειόμενες. 

• Κάθε μεταβλητή που χρησιμοποιείται στο υπόδειγμα δε θα πρέπει να προέρχεται 

από γραμμική συσχέτιση των υπολοίπων χρησιμοποιηθέντων μεταβλητών. 

• Οι μεταβλητές θα πρέπει να ακολουθούν κανονική μεταβλητή. Η εξέταση αυτή 

μπορεί να γίνει με ιστογράμματα συχνότητας εμφάνισης. 
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• Οι ομάδες διάκρισης δεν χρειάζεται να είναι παρόμοιες σε μέγεθος παρατηρήσεων 

αρκεί το σύνολο των παρατηρήσεων της μικρότερης ομάδας να είναι μεγαλύτερο από το 

σύνολο των ανεξάρτητων μεταβλητών6 . 

• Οι μήτρες διακύμανσης – συνδιακύμανσης των κατηγοριών θα πρέπει να είναι ίσες 

αλλά να έχουν διαφορετικές μέσες τιμές7.  

Η γενική μορφή του υποδείγματος παρουσιάζεται παρακάτω: 

Z= α + β1Χ1+β2Χ2+…..+βnΧn       (2.1) 

Όπου:  

β= ο συντελεστής στάθμισης κάθε μεταβλητής (διακριτική συνδιακύμανση – συντελεστής 

παλινδρόμησης)  

X= η επιλεγμένη μεταβλητή - αριθμοδείκτης 

α=  σταθερός όρος 

Το πρώτο στάδιο για τη δημιουργία ενός υποδείγματος γραμμικής διακριτικής 

ανάλυσης είναι η επιλογή των κατάλληλων αριθμοδεικτών έτσι ώστε να διαμορφωθεί μία 

συνάρτηση που θα μεγιστοποιεί όσο το δυνατόν τη διακύμανση μεταξύ των δύο ομάδων 

συγκρινόμενη με τη διακύμανση μέσα στις ομάδες. Το πρώτο στάδιο θεωρείται σημαντικό 

γιατί αποκλείει τους αριθμοδείκτες που αλληλοσχετίζονται σε μεγάλο βαθμό μεταξύ τους 

μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο το συνολικό αριθμό των χρησιμοποιηθέντων 

αριθμοδεικτών αφού απορρίπτονται αριθμοδείκτες που ουσιαστικά μετράνε τα ίδια μεγέθη 

και χαρακτηριστικά της επιχείρησης (Cochran, 1964) και δεν συμβάλλουν σημαντικά στη 

διαδικασία ταξινόμησης, ενώ μπορεί να οδηγήσουν ακόμα και σε λανθασμένη ταξινόμηση 

(Edmister, 1972). Βέβαια, αρκετοί επιστήμονες δεν θεωρούν ότι η αλληλοσυσχέτιση 

μπορεί να αποτελέσει πρόβλημα για το υπόδειγμα (Eisenbeis 1977, Αltman and Eisenbeis 

1978; Balcaen and Ooghe, 2006). 

 Αφού έχει ολοκληρωθεί η επιλογή των σημαντικών μεταβλητών που επιτυγχάνουν 

το στόχο και  η εύρεση του ποσοστού σπουδαιότητας – συντελεστής βαρύτητας της κάθε 

μεταβλητής μέσα στη συνάρτηση είναι το επόμενο βήμα. Ορισμένες μέθοδοι που μπορεί 

να χρησιμοποιηθούν σε αυτό το στάδιο είναι: η εμπρόσθια κλιμακωτή επιλογή (forward 

stepwise discriminant analysis), η οπίσθια κλιμακωτή επιλογή (backward stepwise 

                                                 
6Ένας κανόνας που μπορεί να ορισθεί είναι ότι οι συνολικές ανεξάρτητες μεταβλητές που μπορεί να 
χρησιμοποιηθούν σε ένα υπόδειγμα θα πρέπει να είναι n-2 όπου n είναι το σύνολο των παρατηρήσεων του 
δείγματος. 
7 Σε περιπτώσεις που δεν ισχύει η συγκεκριμένη υπόθεση μπορεί να ακολουθήσει κατάλληλη μετατροπή των 
μεταβλητών. 

43



 
 

discriminant analysis) και η ανάλυση διακυμάνσεων (ANOVA). Οι συγκεκριμένες μέθοδοι 

έχουν χρησιμοποιηθεί κατά κόρων στη διαδικασία χρήσης της διακριτικής παρά το 

γεγονός ότι έχουν διατυπωθεί πολλές αντιρρήσεις όσο αφορά τη βοήθεια που προσφέρουν 

κατά το στήσιμο της διακριτικής ανάλυσης κυρίως λόγω των λανθασμένων βαθμών 

ελευθερίας αλλά και της λανθασμένης επιλογής μεταβλητών, προβλήματα που μπορεί να 

λυθούν αν η διαδικασία ολοκληρωθεί χωρίς τη χρήση κάποιου υπολογιστικού πακέτου 

(Whitaker, 1997). Τέλος, ορίζεται το όριο σύμφωνα με το οποίο θα γίνει ο διαχωρισμός 

ανάμεσα στις δύο ή περισσότερες ομάδες (πτωχευμένων και μη).  

Η πρώτη μορφή της διακριτικής ανάλυσης που προσπάθησε να προβλέψει μια 

εταιρική πτώχευση βασισμένη σε ένα δείγμα μεγάλων κατασκευαστικών επιχειρήσεων, 

ήταν η παρακάτω (Altman, 1968):  

Ζ= 0,012Χ1 + 0,014Χ2 + 0,033Χ3 + 0,006Χ4 + 0,999Χ5        (2.2) 

Όπου: 

Χ1= Κεφάλαιο Κίνησης / Σύνολο Ενεργητικού 

Χ2= Παρακρατηθέντα Κέρδη / Σύνολο Ενεργητικού 

Χ3= Κέρδη προ Τόκων και Φόρων / Σύνολο Ενεργητικού 

Χ4= Αγοραία τιμή κεφαλαίου / Λογιστική αξία χρέους 

Χ5= Πωλήσεις / Σύνολο Ενεργητικού 

Η εκτεταμένη χρήση της συγκεκριμένης μεθόδου οφείλεται στην απλότητά της, 

στο γρήγορο και καθόλου πολυέξοδο τρόπο εφαρμογής της (από τον προσδιορισμό των 

μεταβλητών μέχρι την εξαγωγή του αποτελέσματος), στην ταυτόχρονη εξέταση ορισμένων 

μεταβλητών – αριθμοδεικτών για την απεικόνιση της πορείας μιας επιχείρησης. 

Χαρακτηριστικό είναι ότι σε σύγκριση που έγινε μεταξύ του υποδείγματος της διακριτικής 

ανάλυσης και του υποδείγματος αποτίμησης των δικαιωμάτων προαίρεσης (Altman, 2002) 

πάνω στην Enron και Worlcom, αποδείχθηκε ότι και τα δύο υποδείγματα είχαν 

υποβαθμίσει (σχεδόν στο ίδιο επίπεδο) τις δύο επιχειρήσεις πριν από την πτώχευσή τους 

αλλά όχι τόσο όσο θα έπρεπε για να υποδηλώσουν την επικείμενη πτώχευσή της.     

Αρκετοί, βέβαια, είναι εκείνοι που θεωρούν τη διακριτική ανάλυση ως μία 

ανεπαρκή μέθοδο εξαιτίας των μειονεκτημάτων που παρουσιάζει. Μερικά από αυτά είναι 

(Joy and Tollefson, 1975; Eisenbeis, 1977; Moriarity, 1979 όπως εμφανίζεται στην 

απάντηση του Altman, 1983b; Richardson and Davidson, 1984; Γαγάνης et al, 2006): 1) οι 

αρχικές προϋποθέσεις του υποδείγματος πολλές φορές καταστρατηγούνται όπως αυτή του 
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σαφή ορισμού των ομάδων, της κανονικής κατανομής και της ισότητας των πινάκων 

διακύμανσης και συνδιακύμανσης (βλ. Karels and Prakash, 1987), 2) η λανθασμένη 

ερμηνεία της σπουδαιότητας των αριθμοδεικτών, 3) η μείωση των διαστάσεων, 4) η εκ 

των προτέρων επιλογή των πιθανοτήτων και του κόστους των εσφαλμένων ταξινομημένων 

επιχειρήσεων, 5) η δυσκολία του υπολογισμού των λανθασμένων ταξινομήσεων κατά τον 

έλεγχο αξιοπιστίας και 6) η εφαρμογή μόνο ποσοτικών δεδομένων και η αδυναμία 

εφαρμογής ποιοτικών δεδομένων και νέων τεχνικών της χρηματοοικονομικής ανάλυσης.  

2.3.3.2 Τετραγωνική Διακριτική Ανάλυση (Quandratic Discriminant Analysis - QDA) 

Η τετραγωνική διακριτική ανάλυση δεν διαφέρει σε μεγάλο βαθμό από τη 

γραμμική διακριτική ανάλυση. Χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις που οι μήτρες 

διακύμανσης και συνδιακύμανσης δεν είναι ίσες και αυτό γιατί λαμβάνει υπόψη της την 

αλληλεπίδραση των κριτηρίων. Η διαδικασία εφαρμογής της τετραγωνικής διακριτικής 

ανάλυσης, αρχικά, είναι ο υπολογισμός της  κάθε μήτρας για κάθε ομάδα, διαδικασία 

αρκετά περίπλοκη ειδικά όταν υπάρχουν πολλές ομάδες. Οι υπόλοιπες προϋποθέσεις και 

κριτικές που αναφέρθηκαν για τη γραμμική διακριτική ανάλυση αφορούν και στην 

τετραγωνική διακριτική ανάλυση. Η «γέννηση» του υποδείγματος έγινε από τον Smith το 

1947, ενώ η πρώτη προσπάθεια χρήσης της μεθόδου αυτής στην πρόβλεψη μιας εταιρικής 

πτώχευσης έγινε με τη δημιουργία του ZETA υποδείγματος το 1977 (Altman et al. 1977; 

Altman, 2000).  

  Θα πρέπει να σημειωθεί, ότι η γραμμική διακριτική ανάλυση χρησιμοποιείται 

συχνότερα από την τετραγωνική παρά το γεγονός ότι σε αρκετές περιπτώσεις οι μήτρες 

δεν είναι ίσες. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι όπως έχει αποδειχθεί η γραμμική 

διακριτική ανάλυση τελικά δεν επηρεάζεται σημαντικά από την ανισότητα των μητρών  

(Titterington et al., 1981; McLachlan, 1992) αλλά και λόγω της πολυπλοκότητάς της, 

χωρίς να καταλήγει σε καλύτερα αποτελέσματα συγκριτικά με τη γραμμική (Altman et al. 

1977; Taffler, 1982).  

Αν και τα Ζ-υποδείγματα έχουν κατηγορηθεί για έλλειψη θεωρητικού υπόβαθρου, 

δεν μπορεί να αρνηθεί κανένας ότι, μέσα στα σαράντα πέντε χρόνια ύπαρξής τους, στο 

χρηματοοικονομικό τομέα με σκοπό την πρόβλεψη μιας εταιρικής πτώχευσης έχουν 

χρησιμοποιηθεί στο μέγιστο βαθμό, έχουν γίνει πάρα πολλές έρευνες τόσο επικεντρωμένες 

σε συγκεκριμένους κλάδους (κλάδος υγείας -  Gardiner et al., 1996; κλάδος μεταφορών- 

Altman, 1973; Scaggs and Crawford, 1986; Chow et al., 1991 –AIRSCORE; κλάδος 
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ασφαλειών - Trieschman and Pinches, 1973; κλάδος τυχερών παιχνιδιών και καζίνων – 

Patterson, 2001; τραπεζικός κλάδος – Sinkey, 1975; Santomero and Vinso, 1977; Pettway 

and Sinkey, 1980; Rose and Kolari, 1985), όσο και επικεντρωμένες σε συγκεκριμένες 

χώρες. Πρωτότυπες θεωρούνται οι έρευνες: του Laitinen (1992) ο οποίος χρησιμοποίησε 

το υπόδειγμα της διακριτικής ανάλυσης (και της μονομεταβλητής ανάλυσης) για την 

πρόβλεψη μιας εταιρικής πτώχευσης σε νεοσύστατες επιχειρήσεις8 και των Altman, 

Hartzell και Peck (1995) και Altman (2005), οι οποίοι δημιούργησαν Ζ - υπόδειγμα για 

επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε αναδυόμενες αγορές και αξιολόγηση εταιρικών 

ομολόγων με κλίμακα από ΑΑΑ έως D. Λόγω της μεγάλης σημασίας που διαδραμάτισε το 

συγκεκριμένο υπόδειγμα στην ιστορία των προβλέψεων των εταιρικών πτωχεύσεων 

παρατίθεται ο πίνακας 2.1 για μια πληρέστερη απεικόνιση της ανασκόπησης. Παρόμοιες 

προσπάθειες έχουν πραγματοποιηθεί και παλιότερα με σκοπό την απεικόνιση της πορείας 

της διακριτικής ανάλυσης ή γενικότερα των στατιστικών μεθόδων ή ακόμα και όλων των 

μεθόδων που έχουν χρησιμοποιηθεί (Altman, 1983; Daubie and Meskens, 2002; Choi, 

2003; Charitou et al., 2004; Balcaen and Oooghe, 2006; Bellovary et al., 2007). 

2.3.3.3 Υπόδειγμα Σωρευτικού αθροίσματος (Cumulative Sum - CUSUM Model) 

Τέλος, μία βελτιωμένη έκδοση των υποδειγμάτων διακριτικής ανάλυσης αποτελεί 

η δημιουργία του υποδείγματος CUSUM (Balcaen and Ooghe, 2004). Το υπόδειγμα αυτό 

δημιουργήθηκε από τον Theodosiou (1993), ο οποίος βασίστηκε στη διακριτική ανάλυση, 

στις χρονικές σειρές και στη στοχαστική διαδικασία. Ουσιαστικά πρόκειται για μία 

διακριτική ανάλυση χρονικών σειρών. Το υπόδειγμα αυτό είναι ευαίσθητο στις αρνητικές 

αλλαγές των αριθμοδεικτών (λαμβάνει υπόψη του, δηλαδή, ιστορικά στοιχεία από 

παρελθόν και παρόν) κατά την πορεία μιας επιχείρησης, με συνέπεια να προειδοποιεί 

εγκαίρως τα ενδιαφερόμενα μέρη για τη λήψη κατάλληλων αποφάσεων (Theodosiou, 

1993). Το παραπάνω σημείο αποτελεί το σπουδαιότερο πλεονέκτημα του.   To υπόδειγμα 

αυτό προβλέπει ακριβέστερα την πιθανότητα της πτώχευσης σε σύγκριση με την κλασσική 

μορφή της διακριτικής ανάλυσης αλλά και άλλων στατιστικών υποδειγμάτων 

(Theodosiou, 1993; Kahya and Theodosiou, 1999) 

 

                                                 
8 Επιχειρήσεις που ο χρόνος λειτουργίας τους είναι μικρότερος από πέντε χρόνια. 
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Πίνακας 2.1: Παράθεση ορισμένων ερευνών που έχουν χρησιμοποιήσει τη διακριτική ανάλυση ως υπόδειγμα πρόβλεψης πτωχεύσεων κατά τη 
διάρκεια των χρόνων 

ΕΡΕΥΝΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΜΗ ΕΠΙΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΚΛΑΔΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

Deakin (1972) 14 Ταίριασμα ομάδων ανάλογα με κλάδο, χρονιά δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων και 
μέγεθος(θεωρεί ότι οδηγεί σε πρόβλημα αν δεν γίνει ταίριασμα). Συνδύασε τους σημαντικούς 
αριθμοδείκτες του Beaver με το Ζ - υπόδειγμα του Altman. Μπορούσε να προβλέψει μια 
εταιρική πτώχευση με μεγάλη επιτυχία ακόμα και δύο χρόνια πριν την πτώχευση 

Altman, Haldeman & 
Narayanan (1977) 

7 Ταίριασμα δειγμάτων ανάλογα με τον κλάδο. Χρήση λογαριθμικών μορφών ορισμένων 
μεταβλητών για να μην παραβιάζονται οι υποθέσεις του υποδείγματος. Ορίζει κάποιες 
παραδοχές κατά την ανάγνωση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων ενώ ως μία μεταβλητή 
έχει ορισθεί το μέγεθος της επιχείρησης 

Moyer (1977) 9 Έδειξε ότι το υπόδειγμα του Altman κάτω από διαφορετικές συνθήκες μπορεί να μην είναι 
κατάλληλο 

Bilderbeek (1977) 5 και ένας σταθερός 
όρος 

Υποστήριξε ότι ο λόγος της σταθερότητας ήταν το γεγονός ότι το υπόδειγμα του δεν περιείχε 
αριθμοδείκτη ρευστότητας ενώ ένα αρνητικό ποσοστό υποδεικνύει μια υγιή επιχείρηση  

Frederikslust (1978) 2 και ένας σταθερός 
όρος 

Προσπάθησε να δημιουργήσει ένα θεωρητικό υπόβαθρο για την επιλογή των μεταβλητών. 
Υποστήριξε ότι η επιλογή μέσα από τις ομάδες αριθμοδεικτών είναι κατάλληλη. Επίσης, είναι 
σημαντικοί οι αριθμοδείκτες του κλάδου αλλά και η γενικότερη οικονομική κατάσταση, 
παράγοντες οι οποίο όμως δεν συμπεριλήφθηκαν στο υπόδειγμα του  

Ketz (1978) 16 Έδειξε ότι ένα υπόδειγμα βασισμένο στο γενικό επίπεδο τιμών προβλέπει καλύτερα σε 
σύγκριση με ένα υπόδειγμα βασισμένο μόνο σε λογιστικές πληροφορίες 

Dambolena & Khoury 
(1980) 

19 εκ των οποίων 
δημιούργησαν 
παραλλαγές 
χρησιμοποιώντας 
αριθμοδείκτες ή/και 
τυπικές αποκλίσεις 

Ταίριασμα δειγμάτων ανάλογα με κλάδο. Κριτικάρουν την υπόθεση του Zeta Μοdel όσο αφορά 
το leasing στο κεφάλαιο της επιχείρησης. Έδειξαν ότι η τυπική απόκλιση των αριθμοδεικτών 
παρουσιάζει σημαντικές διαφορές, μεταξύ πτωχευμένων και μη, λίγα χρόνια πριν την πτώχευση 
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Πίνακας 2.1 (συνέχεια): Παράθεση ορισμένων ερευνών που έχουν χρησιμοποιήσει τη διακριτική ανάλυση ως υπόδειγμα πρόβλεψης 
πτωχεύσεων κατά τη διάρκεια των χρόνων 

Robertson (1983) 5 Δεν λαμβάνει υπόψη του τις διαφορές στους κλάδους και θεωρεί ότι κάθε αριθμοδείκτης 
συμβάλλει το ίδιο σε κάθε κλάδο 

Gombola, Haskins. Ketz & 
Williams (1987) 

9 Έδειξαν ότι οι λειτουργικές ταμειακές ροές δεν συμβάλλουν σημαντικά για την πρόβλεψη μιας 
εταιρικής πτώχευσης. 

Karels & Prakash (1987) 5 Εξέτασαν την υπόθεση της κανονικότητας στους χρηματοοικονομικούς αριθμοδείκτες για τη 
διακριτική ανάλυση, στις περιπτώσεις που δεν υπήρχε κανονικότητα δημιούργησαν 
αριθμοδείκτες που να ακολουθούν κανονική κατανομή 

Rujoub, Cook & Hay (1995) 14 Έδειξαν ότι ένα υπόδειγμα αποτελούμενο από ένα σύνολο 8 αριθμοδεικτών που προέρχονται 
από τις ταμειακές ροές σε συνδυασμό με ένα σύνολο 6 χρηματοοικονομικών αριθμοδεικτών 
βελτιώνουν την προβλεπτική ικανότητα της του Ζ- υποδείγματος 

Grice and Ingram (2001) 5 Χρησιμοποίησαν το υπόδειγμα του Altman καταλήγοντας σε μειωμένα ποσοστά σωστής 
ταξινόμησης για πιο πρόσφατα δεδομένα 

ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

Edmister (1972) 7  Χρησιμοποίησε τη βηματική διακριτική ανάλυση. Ο πρώτος που επικεντρώθηκε στις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις και που υποστήριξε ότι μια εξίσωση αριθμοδεικτών δεν είναι αρκετή 
για να προσδιορίσει μια επιχείρηση 

Weinrich (1978) 8 Η διαφορά με τις υπόλοιπες έρευνες είναι ότι η συγκεκριμένη προσπαθεί να προβλέψει την 
πτώχευσης 2-4 χρόνια πριν και όχι ένα χρόνο πριν την πτώχευση. Σύγκρινε με τη 
μονομεταβλητή μέθοδο 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

Altman (1968) 5 Η πρώτη προσπάθεια πρόβλεψης της πτώχευσης με τη χρήση της διακριτικής ανάλυσης. Η 
επιλογή των αριθμοδεικτών βασίστηκε στην ήδη υπάρχουσα βιβλιογραφία. 

Blum (1974) 12 Ταίριασμα δειγμάτων ανάλογα με κλάδο, ετήσιες πωλήσεις, αριθμό εργαζομένων και χρόνο 
δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων. Χρησιμοποίησε ως μεταβλητές τυπικές αποκλίσεις και 
τάσεις. 
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Πίνακας 2.1 (συνέχεια) : Παράθεση ορισμένων ερευνών που έχουν χρησιμοποιήσει τη διακριτική ανάλυση ως υπόδειγμα πρόβλεψης 
πτωχεύσεων κατά τη διάρκεια των χρόνων 

Taffler (1982) 5 Δεν έκανε ταίριασμα δειγμάτων σύμφωνα με κάποιο κριτήριο ούτε και στον αριθμό των 
επιχειρήσεων επειδή μια επιχείρηση που απλά επιβιώνει δεν σημαίνει ότι είναι και υγιής. Η 
επιλογή των αριθμοδεικτών έγινε με βάση τη βιβλιογραφία 

Ταffler (1983) 4 Χρησιμοποιεί έναν αριθμοδείκτη από κάθε γενική κατηγορία. Δημιούργησε το PAS-score, το 
οποίο αντικατοπτρίζει όλη την εικόνα της επιχείρησης 

El Hennway & Morris 
(1983) 

8 Σκοπός της έρευνας αν το υπόδειγμα βελτιώνεται με τη χρήση οικονομικών και κλαδικών 
μεταβλητών 

Mensah (1984) 32 Χρειάζεται αλλαγές το υπόδειγμα κατά καιρούς. Η ύπαρξη πληθωρισμού, οι αλλαγές των 
επιτοκίων και ο κύκλος ζωής της επιχείρησης οδηγούν σε λάθη πρόβλεψης 
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2.3.4    Υπόδειγμα Γραμμικής Παλινδρόμησης (Linear Regression - Probability Model) 

Πρόκειται για μία στατιστική και συγκεκριμένα για μια οικονομετρική μέθοδο 

αφού λειτουργεί όπως μία απλή παλινδρόμηση ελαχίστων τετραγώνων με τη διαφορά ότι η 

εξαρτημένη μεταβλητή παίρνει την τιμή 1 αν συμβεί το γεγονός ή 0 αν δεν συμβεί το 

γεγονός, το οποίο εξετάζεται (Collins and Green, 1982; Maddala, 1983; Dimitras et al., 

1996). Επομένως, η εξαρτημένη μεταβλητή παίρνει την τιμή 1, αν συμβεί η πτώχευση, ενώ 

παίρνει την τιμή 0, αν τελικά δεν συμβεί η πτώχευση και κατ’ επέκταση η επιχείρηση 

θεωρείται υγιής (Τheodosiou ,1991). Η πρώτη εφαρμογή του υποδείγματος στην 

πρόβλεψη μιας εταιρικής πτώχευσης έγινε το 1970 (Meyer and Pifer, 1970), ενώ δεν 

χρησιμοποιήθηκε ιδιαίτερα σε σύγκριση με τα υπόλοιπα στατιστικά υποδείγματα αφού 

έχει επικαλυφθεί κυρίως από το λογαριθμικό υπόδειγμα πιθανότητας, το οποίο θα 

αναφερθεί στη συνέχεια του κεφαλαίου. Μάλιστα, σε συγκρίσεις μεταξύ του υποδείγματος 

της διακριτικής ανάλυσης και της γραμμικής παλινδρόμησης αποδείχθηκε ότι υπερέχει το 

πρώτο υπόδειγμα δίνοντας καλύτερα ποσοστά σωστής ταξινόμησης (Collins, 1980). Το 

κυριότερο μειονέκτημα της μεθόδου θεωρείται η διαφορά που μπορεί να προκύψει μεταξύ 

του πραγματικού αποτελέσματος και του επιθυμητού εύρους τιμών, δηλαδή ότι η 

εξαρτημένη μεταβλητή μπορεί να πάρει τιμές διαφορετικές από μηδέν και ένα (Maddala, 

1983).  

2.3.5     Λογαριθμικό Υπόδειγμα Πιθανότητας (Logit Model ή Logistic Regression) 

Πρόκειται για τη δεύτερη οικονομετρική μέθοδο μέσα στην κατηγορία των 

στατιστικών υποδειγμάτων. Δημιουργήθηκε για πρώτη φορά από τον Berkson (1944), ενώ 

χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στο χρηματοοικονομικό κλάδο για την πρόβλεψη μιας 

πτώχευσης από τους Martin (1977)9 και Ohlson (1980) λίγα χρόνια μετά τη δημιουργία 

των Ζ-υποδειγμάτων (τα υποδείγματα της κατηγορίας αυτής μπορούν να χαρακτηρισθούν 

και ως Ο-υποδείγματα). Σύμφωνα με τον Ohlson (1980), κάνοντας χρήση της μεθόδου της 

διακριτικής ανάλυσης δεν υπάρχει δυνατότητα προσδιορισμού μιας πιθανότητας 

πτώχευσης για την επιχείρηση παρά μόνο για την κατάταξή της σε μια ομάδα. Από την 

άλλη πλευρά, η χρήση του λογαριθμικού υποδείγματος πιθανότητας καταλήγει σε μια 

πιθανότητα πτώχευσης της υπό εξέταση επιχείρησης χρησιμοποιώντας, και αυτή, 

σταθμισμένες ανεξάρτητες μεταβλητές χωρίς όμως να θεωρεί ότι ακολουθούν κανονική 

κατανομή (Back et al, 1996). Ουσιαστικά, πρόκειται για μια λογιστική σωρευτική 

συνάρτηση πιθανότητας που απεικονίζει τη σχέση μεταξύ του αθροίσματος των  
                                                 
9 Όσο αφορά τον τραπεζικό κλάδο. 
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σταθμισμένων ανεξάρτητων μεταβλητών, και με την πιθανότητα πρόβλεψης της 

πτώχευσης, με τη μορφή σιγμοειδούς καμπύλης (Westgaard, 2005), οι τιμές της οποίες 

κυμαίνονται από 0 έως 1 ή από 0% έως 100%. Το υπόδειγμα αυτό υποστηρίχθηκε στη 

συνέχεια από αρκετούς επιστήμονες, οι οποίοι απέδειξαν τα υψηλά ποσοστά επιτυχίας 

μέσα από τη χρήση του (Zavgren, 1985; Lennox, 1999; Westgaard and Wijst, 2001). Στην 

Ελλάδα το λογαριθμικό υπόδειγμα πιθανότητας χρησιμοποιείται από την Icap με σκοπό να 

αξιολογήσει τις ελληνικές επιχειρήσεις (Icap, 2011). Όσο αφορά τις μεταβλητές που 

χρησιμοποιήθηκαν κατά την περίοδο εφαρμογής του λογαριθμικού υποδείγματος 

πιθανότητας, ήταν κυρίως χρηματοοικονομικοί αριθμοδείκτες. Σημαντική θεωρείται η 

εισαγωγή του μεγέθους μιας επιχείρησης, ως μεταβλητή που επηρεάζει την πιθανότητα 

πτώχευσης (Ohlson, 1980), όπως είχε αποδείξει στην εργασία του και ο Horrigan (1968), 

καθώς και η συνέχιση της χρήσης προσαρμοσμένων αριθμοδεικτών με βάση τον κλάδο 

μιας επιχείρησης (Platt and Platt, 1990). 

Το υπόδειγμα αυτό πήρε σημαντικό προβάδισμα σε σχέση με το υπόδειγμα της 

διακριτικής ανάλυσης λόγω του ότι η εφαρμογή του δεν απαιτούσε οι ανεξάρτητες 

μεταβλητές να ακολουθούν κανονική κατανομή, ενώ οι πίνακες διακύμανσης και 

συνδιακύμανσης μπορούσαν να είναι άνισες με συνέπεια να υιοθετούνται και να 

απαιτούνται λιγότερες υποθέσεις (Anderson, 1972; Efron, 1975; Keasy and Watson, 1991). 

Τα αποτελέσματα της εφαρμογής της μεθόδου ήταν αρκετά ενθαρρυντικά γιατί μείωνε 

κατά πολύ το σφάλμα τύπου 1 (= πτωχευμένες επιχειρήσεις που κατατάσσονται ως υγιείς 

με τη χρήση διαφορετικών μεθόδων) (Collins and Green, 1982), ενώ εκτός από 

χρηματοοικονομικές μεταβλητές έχουν χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με αυτές ακόμα και 

μακροοικονομικές μεταβλητές με αντίστοιχα ικανοποιητικά αποτελέσματα (Darayseh et 

al., 2003). Βέβαια, οι Altman et al (1977); Press και Wilson (1978); Lo (1986) και Back et 

al., (1996) υποστήριξαν ότι τα αποτελέσματα από την εφαρμογή του logit υποδείγματος 

δεν μπορούν να θεωρηθούν άριστα όπως θα περίμενε κάποιος αφού είναι παρόμοια με τα 

αποτελέσματα της διακριτικής ανάλυσης, ενώ υπάρχουν και εκείνοι που έχουν αποδείξει 

ακριβώς το αντίθετο (Begley et al., 1998, Lennox, 1999; Canbas et al., 2005). O 

McFadden (1976) προσδιόρισε τα κοινά και τα διαφορετικά χαρακτηριστικά που 

παρουσιάζουν μεταξύ τους η διακριτική ανάλυση και το logit υπόδειγμα. Ως ένα αρνητικό 

σημείο του υποδείγματος του Ohlson μπορεί να θεωρηθεί η υπόθεση ότι η επιχείρηση 

μπορεί να περιέλθει σε μόνο δύο πιθανές καταστάσεις: της πτώχευσης και της μη 
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πτώχευσης. Εξαιτίας του παραπάνω μειονεκτήματος το υπόδειγμα αυτό μπορεί να 

ονομασθεί και δυαδικό υπόδειγμα. 

Στην προσπάθεια να εξαλειφθεί το αρνητικό σημείο του δυαδικού υποδείγματος 

επανάσταση στα λογαριθμικά υποδείγματα πιθανότητας έφεραν το logit υπόδειγμα 

πολλαπλών αποκρίσεων (multinomial logit model - Lau, 1987; Peel and Peel, 1988; Keasy 

et al., 1990; Johnsen and Melicher, 1994), το μικτό logit υπόδειγμα (mixed ordered logit - 

Train, 2003; Jones and Hensher, 2004) και το ιεραρχικό ή φωλιασμένο logit υπόδειγμα 

(nested logit – Jones and Hensher, 2007). Αναλυτικότερα, το logit υπόδειγμα πολλαπλών 

αποκρίσεων λαμβάνει υπόψη του ότι μια επιχείρηση μπορεί να βιώσει αρκετές 

διαφορετικές καταστάσεις, σε αντίθεση με το απλό logit υπόδειγμα το οποίο λαμβάνει 

υπόψη του μόνο την πραγματοποίηση ή μη μιας πτώχευσης. Το πρώτο logit υπόδειγμα 

πολλαπλών αποκρίσεων διαμορφώθηκε από τον Lau (1987) με 5 διαφορετικές πιθανές 

καταστάσεις, στις οποίες μπορεί να περιέλθει η επιχείρηση, δίνοντας τις αντίστοιχες 

πιθανότητες πραγματοποίησης και για τις 5 καταστάσεις. Οι πέντε αυτές καταστάσεις 

ήταν: οικονομικά σταθερή επιχείρηση, μη διανομή ή μειωμένο μέρισμα, αδυναμία 

αποπληρωμής δανείου, υπαγωγή της επιχείρησης στο Κεφάλαιο 10 ή 11, πτώχευση – 

ρευστοποίηση. Αντίστοιχο υπόδειγμα ήταν και αυτό που διαμορφώθηκε από τους Johnsen 

and Melicher, 1994, στο οποίο όμως διακρίνονται 3 διαφορετικές καταστάσεις: μη 

πτωχευμένη, οικονομικά αδύναμη και πτωχευμένη. Θεωρήθηκε σημαντική παραλλαγή 

γιατί μπορεί να προειδοποιήσει μία επιχείρηση εγκαίρως ανάλογα με την κατάσταση στην 

οποία εισέρχεται. To μικτό logit υπόδειγμα μπορεί να περιλαμβάνει παραμέτρους που 

υποδεικνύουν, ορατές και μη, ετερογένειες ανάμεσα στο δείγμα των επιχειρήσεων. Τέλος, 

ένα πρόσφατο εξελιγμένο υπόδειγμα θεωρείται το ιεραρχικό logit υπόδειγμα, το οποίο 

μπορεί να παρομοιασθεί με ένα δέντρο, οι ρίζες του οποίου δείχνουν τις πιθανές 

καταστάσεις που μπορεί να βιώσει μια επιχείρηση. Σύμφωνα με τους Jones και Hensher 

(2007), «Το υπόδειγμα αυτό θεωρείται περισσότερο ευέλικτο, γιατί με τη μορφή που έχει 

μπορεί να διερευνήσει ετερογένειες, οι οποίες αρχικά δεν ήταν ορατές … και να αναγνωρίσει 

την πιθανότητα διαφορετικής διακύμανσης ανάμεσα στις διαφορετικές καταστάσεις και 

ορισμένες συσχετίσεις ανάμεσα στα υποσύνολα των καταστάσεων». Όλες οι παραπάνω 

μορφές του logit υποδείγματος, σκοπό έχουν τη βελτίωση των ποσοστών επιτυχίας στην 

πρόβλεψη και τη εξάλειψη των αρνητικών σημείων που παρουσιάζει η αρχική μορφή του 

υποδείγματος.   
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2.3.6     Κανονικό Υπόδειγμα Πιθανότητας (Probit Model) 

Ο Zmijewski (1984) ήταν ο πρώτος που εισήγαγε τη χρήση του κανονικού 

υποδείγματος πιθανότητας για την πρόβλεψη μιας εταιρικής πτώχευσης. Ενώ στο 

λογαριθμικό υπόδειγμα πιθανότητας χρησιμοποιείται η λογιστική σωρευτική συνάρτηση 

πιθανότητας στο κανονικό υπόδειγμα πιθανότητας χρησιμοποιείται η αθροιστική 

σωρευτική συνάρτηση πιθανότητας. Διαγραμματικά, δεν παρουσιάζεται μεγάλη διαφορά 

αφού οι δύο καμπύλες έχουν παρόμοια μορφή με ελαφρώς πιο απότομη αυτήν του probit 

υποδείγματος. Πρακτικά όμως, η διαφορά στη χρήση των δύο υποδειγμάτων (logit και 

probit) είναι η ύπαρξη περισσότερων υπολογισμών στο probit υπόδειγμα με αποτέλεσμα 

να υπερέχει το πρώτο. Τέλος, όπως για το Ζ-υπόδειγμα του Altman (1968), 

πραγματοποιήθηκαν πρόσφατες ενέργειες για να διερευνηθεί η ισχύς του με πρόσφατα 

δεδομένα αντίστοιχες προσπάθειες έγιναν και για τα υποδείγματα probit και logit (Grice 

and Dugan, 2003). Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι για να αυξηθεί το ποσοστό σωστής 

ταξινόμησης θα πρέπει να υπολογισθεί εκ νέου το κάθε υπόδειγμα με βάση τα νέα 

δεδομένα του δείγματος, δηλαδή, τις νέες επιχειρήσεις.    

2.3.7    Υπόδειγμα Επιβίωσης (Survival Analysis) 

Το τελευταίο στατιστικό υπόδειγμα που εφαρμόσθηκε για την πρόβλεψη μιας 

εταιρικής πτώχευσης ονομάζεται υπόδειγμα επιβίωσης. Το όνομα του υποδείγματος 

προέρχεται από την ικανότητά του να προσδιορίζει τον ακριβή χρόνο πραγματοποίησης 

ενός γεγονότος. Συγκεκριμένα, οι Leonardis και Rocci (2008) ορίζουν ότι το υπόδειγμα 

επιβίωσης υπολογίζει το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την έναρξη μιας 

διαδικασίας μέχρι τη λήξη της ή το χρονικό διάστημα μέχρι να συμβεί ένα γεγονός. Οι 

πρώτες εφαρμογές του υποδείγματος περιορίζονται κυρίως στον ιατρικό κλάδο 

(προβλήματα καρδιάς ή καρκίνου) μέχρι το 1986 που εφαρμόσθηκε το υπόδειγμα και για 

την πρόβλεψη μιας εταιρικής αποτυχίας (Lane et al., 1986).  

 Το εξεταζόμενο υπόδειγμα απαρτίζεται από δύο εξισώσεις: την εξίσωση 

επιβίωσης και την εξίσωση κινδύνου. Η μεν πρώτη, υπολογίζει την πιθανότητα επιβίωσης 

- λειτουργίας μιας επιχείρησης παραπάνω από τη χρονική στιγμή Τ, ενώ η δεύτερη 

υπολογίζει το πιθανό ποσοστό πτώχευσης μιας επιχείρησης μια δεδομένη χρονική στιγμή 

(Balcaen and Ooghe, 2004). Το αναλογικό υπόδειγμα κινδύνου του Cox πρόκειται για μία 

ημι-παραμετρική παλινδρόμηση που χρησιμοποιείται στη δημιουργία του υποδείγματος 

επιβίωσης μιας επιχείρησης. Υπάρχουν αρκετές τεχνικές ανάλυσης επιβίωσης, οι οποίες 
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διαφέρουν μεταξύ τους όσον αφορά στις σχέσεις που υιοθετούνται μεταξύ των εξισώσεων 

και των μεταβλητών  (Gepp and Kumar, 2008), αλλά  δεν έχουν προτιμηθεί για την 

πρόβλεψη μιας πτώχευσης (LeClere, 2000) γιατί δεν έχουν την ικανότητα πρόβλεψης παρά 

μόνο την επεξήγηση ενός παρελθοντικού γεγονότος (Gepp and Kumar, 2008). Πληθώρα 

ερευνών έχουν αποδείξει ότι το υπόδειγμα επιβίωσης παρουσιάζει υψηλά ποσοστά 

επιτυχίας, παρόμοια με τα υπόλοιπα στατιστικά υποδείγματα (Luoma and Laitinen, 1991; 

Audretsch and Mahmood, 1995; Henebry, 1996; Laitinen and Kankaanpää, 1999; 

Wheelock and Wilson, 2000; Shumway, 2001; Turetsky and McEwen, 2001; Chava and 

Jarrow, 2004; Chancharat, 2008; Gepp and Kumar, 2008). Στην προσπάθεια βελτίωσης 

του υποδείγματος και λαμβάνοντας υπόψη τα διάφορα στάδια της πτώχευσης 

δημιουργήθηκαν διάφορες παραλλαγές με αξιοπρόσεκτα αποτελέσματα (Cole and 

Gunther, 1995; Rommer, 2004 and 2005). Για παράδειγμα, δημιουργήθηκε το υπόδειγμα 

επιβίωσης με διαχωρισμό του πληθυσμού (spli – population survival – time) με σκοπό να 

διακρίνει την πιθανότητα και το χρόνο πτώχευσης των τραπεζών (Cole and Gunther, 

1995). Κυριότερα σημεία του υποδείγματος αυτού είναι ότι λαμβάνει υπόψη του ότι η 

πτώχευση και ο χρόνος της πτώχευσης οφείλεται σε διαφορετικούς παράγοντες, ενώ 

επιτρέπεται οι παράγοντες επιβίωσης να είναι διαφορετικοί από τους παράγοντες 

πτώχευσης.      

Μάλιστα, η εφαρμογή του υποδείγματος συνίσταται πολλές φορές έναντι των 

υπολοίπων στατιστικών υποδειγμάτων λόγω των πλεονεκτημάτων του. Ορισμένα από 

αυτά τα πλεονεκτήματα είναι (Whalen, 1991; Luoma and Laitinen, 1991; Balcaen and 

Ooghe, 2004; Parker et al., 2001):  1) Δεν χρειάζεται οι υγιείς και οι πτωχευμένες 

επιχειρήσεις προέρχονται από δύο διαφορετικούς πληθυσμούς, 2) Δεν χρειάζεται η 

υπόθεση της κανονικής κατανομής των δεδομένων αφού χρησιμοποιείται μία ημι-

παραμετρική παλινδρόμηση. Η υπόθεση αυτή θεωρείται απαραίτητη σε άλλα στατιστικά 

υποδείγματα, 3) Το συμπέρασμα στο οποίο καταλήγει δεν είναι η ταξινόμηση του 

δείγματος σε δύο κατηγορίες αλλά ο προσδιορισμός μιας πιθανότητας πτώχευσης ή 

χρονικού διαστήματος μέχρι την πτώχευση με συνέπεια να μη θεωρεί τη διαδικασία της 

πτώχευσης ένα στατικό γεγονός αλλά μία δυναμική διαδικασία όπως είναι στην 

πραγματικότητα, 4) H ερμηνεία των αποτελεσμάτων είναι εύκολη και κατανοητή, 5) Έχει 

τη δυνατότητα να λαμβάνει αρκετές πληροφορίες που στα υπόλοιπα στατιστικά 

υποδείγματα δεν μπορούν να ληφθούν υπόψη10, 6) Μπορεί να διαχειρίζεται σωστά 

                                                 
10 Για παράδειγμα λαμβάνει υπόψη του μία συγχώνευση. 

54



 
 

δείγματα που προέρχονται από ένα μεγάλο χρονικό εύρος. Σημαντικό σε αυτή την 

περίπτωση είναι να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι μία επιχείρηση μπορεί να διατρέχει πολύ 

καιρό κίνδυνο και να περάσει μεγάλο χρονικό διάστημα μέχρι την πτώχευση. 

Παρά την ύπαρξη των παραπάνω πλεονεκτημάτων τα αποτελέσματα που εξάγονται 

από τη χρήση του υποδείγματος επιβίωσης δεν θεωρείται ότι υπερέχουν κατά πολύ από τα 

αποτελέσματα που εξάγονται από τη χρήση των άλλων υποδειγμάτων. Αυτό μπορεί να 

οφείλεται στο γεγονός ότι το υπόδειγμα αυτό στοχεύει όχι στην πρόβλεψη μιας πτώχευσης 

αλλά στον προσδιορισμό των μεταβλητών που επηρεάζουν μια επιχείρηση και την 

οδηγούν στην πτώχευση καθώς και στην ύπαρξη ορισμένων μειονεκτημάτων όπως 

(Luoma and Laitinen, 1991; Balcaen and Ooghe, 2004; Gepp and Kumar, 2008): 1) Η 

επιλογή του δείγματος παίζει σημαντικό ρόλο στη διαδικασία διαμόρφωσης του 

υποδείγματος και στην εξαγωγή των αποτελεσμάτων. Υπάρχει πιθανότητα 

υπερπροσαρμογής του υποδείγματος στα χρησιμοποιηθέντα δεδομένα ή επιρροής του από 

μακροοικονομικούς παράγοντες-μεταβλητές, 2) Η επιλογή των πτωχευμένων 

επιχειρήσεων είναι σημαντική και όσο αφορά το στάδιο της πτώχευσης, στο οποίο 

βρίσκεται η εκάστοτε επιχείρηση. Όπως έχει αναφερθεί, η διαδικασία της πτώχευσης 

περνάει από πολλά στάδια μέχρι να ολοκληρωθεί, 3) Η μη ισχύς μιας προϋπόθεσης του 

υποδείγματος, η οποία αναφέρει ότι οι τιμές των ανεξάρτητων μεταβλητών παραμένουν 

σταθερές κατά τη διάρκεια του χρόνου, 4) Η αλληλοεπικάλυψη ορισμένων ανεξάρτητων 

μεταβλητών μπορεί, επίσης, να οδηγήσει σε λανθασμένα συμπεράσματα. Βέβαια, για όλα 

τα προαναφερθέντα μειονεκτήματα υπάρχουν αρκετές τεχνικές, οι οποίες βοηθούν στην 

επίλυση των προβλημάτων.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΕΥΦΥΗ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ 
ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ 
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3.1  Εισαγωγικές Παρατηρήσεις 

Τα θεωρητικά και στατιστικά υποδείγματα πρόβλεψης μιας πτώχευσης ήταν τα 

πρώτα υποδείγματα που εφαρμόσθηκαν στα πλαίσια πρόβλεψης μιας πτώχευσης. Η 

χρονική περίοδος κατά την οποία οι δύο αυτές κατηγορίες υποδειγμάτων άνθιζαν μπορεί 

να ορισθεί από τη δεκαετία του ’60 έως τη δεκαετία του ’90. Συγκεκριμένα, μέσα σε αυτή 

την περίοδο άνθισε κυρίως το υπόδειγμα της διακριτικής ανάλυσης και το λογαριθμικό 

υπόδειγμα πιθανότητας για τους λόγους που αναφέρθηκαν στο προηγούμενο κεφάλαιο 

(Aziz and Dar, 2006).  

Όμως, μέσα σε αυτή τη χρονική περίοδο άρχισε να αναπτύσσεται η τεχνολογία των 

Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, στην οποία στη συνέχεια βασίσθηκε μια νέα κατηγορία 

υποδειγμάτων πρόβλεψης μιας πτώχευσης. Προφανώς, η χρήση των υποδειγμάτων - 

τεχνικών αυτών δεν περιορίστηκε μόνο στον προσδιορισμό της πτώχευσης ή μόνο στον 

οικονομικό κλάδο αλλά χρησιμοποιήθηκαν και για την επίλυση πολλών άλλων 

προβλημάτων διαφορετικών κλάδων. Τα υποδείγματα αυτά ονομάσθηκαν ευφυή ή 

υποδείγματα τεχνητής νοημοσύνης γιατί έχουν την ικανότητα να διαχειρίζονται μεγάλο 

σύνολο παρατηρήσεων και αρκετά περίπλοκα προβλήματα εύκολα και γρήγορα χωρίς 

παράλληλα να θέτουν υποθέσεις - παραμέτρους που περιορίζουν τη χρήση τους (Shin and 

Lee, 2002). Για αυτό το λόγο, άλλωστε, μετά τη δημιουργία τους μειώθηκε η χρήση των 

στατιστικών υποδειγμάτων που περιορίζονταν πολύ εξαιτίας των υποθέσεών τους και 

εξελίχθηκαν σε μεγάλο βαθμό όλα τα ευφυή συστήματα, τα οποία μπορούσαν να 

συνδυάσουν τόσο ποιοτικές όσο και ποσοτικές μεταβλητές. Από όλα τα παραπάνω 

υποδείγματα, όπως θα φανεί και παρακάτω με τη συνοπτική απεικόνιση της διεθνούς 

βιβλιογραφίας, το υπόδειγμα με τη μεγαλύτερη χρήση είναι τα Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα 

(Aziz and Dar, 2006). Βέβαια, υποστηρίζεται από διάφορους μελετητές ότι τα 

υποδείγματα και οι κατηγορίες υποδειγμάτων δεν λειτουργούν ανταγωνιστικά και για αυτό 

το λόγο δεν θα πρέπει να συγκρίνονται αλλά θα πρέπει να συνδυάζονται για το καλύτερο 

δυνατό αποτέλεσμα (Mochón et al., 2008). Πρόσφατα έχει παρατηρηθεί η χρήση 

συνδυασμών ευφυών, κυρίως, υποδειγμάτων που παρουσιάζουν καλύτερη ικανότητα 

πρόβλεψης. Τα νέα αυτά υποδείγματα ονομάσθηκαν υβριδικά. Θα πρέπει να σημειωθεί, 

ότι στη παρούσα εργασία τα υβριδικά υποδείγματα δεν θεωρήθηκαν ξεχωριστή κατηγορία 

υποδειγμάτων αφού πρόκειται για συνδυασμό ήδη υπαρχόντων υποδειγμάτων. 

Την ίδια χρονική περίοδο, όμως, εκτός από την ανάπτυξη των ευφυών 

υποδειγμάτων αναπτύχθηκαν παράλληλα και τα υποδείγματα που προέρχονται από τον 
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κλάδο της επιχειρησιακής έρευνας. Το υπόδειγμα του μαθηματικού προγραμματισμού, ο 

οποίος διακρίνεται στον απλό και στον πολυκριτήριο, στο γραμμικό και στο μη-γραμμικό 

και στην περιβάλλουσα ανάλυση και τα πολυκριτήρια υποδείγματα ταξινόμησης είναι οι 

δύο ομάδες που έχουν χρησιμοποιηθεί για την πρόβλεψη της εταιρικής πτώχευσης. Από 

τις δύο αυτές υποκατηγορίες, η πιο διαδεδομένη θεωρείται η δεύτερη.  

Στις επόμενες παραγράφους πρόκειται να αναλυθούν τόσο τα ευφυή υποδείγματα – 

υποδείγματα τεχνητής νοημοσύνης, παραθέτοντας επίσης τα επιμέρους υποδείγματα που 

ανήκουν στην κατηγορία αυτή, ενώ στη συνέχεια ακολουθεί η παράθεση των 

υποδειγμάτων της επιχειρησιακής έρευνας. Πιο συγκεκριμένα, τα ευφυή υποδείγματα 

διακρίνονται στα υποδείγματα νευρωνικών δικτύων, στα υποδείγματα των δέντρων 

αποφάσεων, στα υποδείγματα των προσεγγιστικών συνόλων, στα υποδείγματα των 

ασαφών συνόλων, στα υποδείγματα της συλλογιστικής περιπτώσεων, στα υποδείγματα 

μηχανών διανυσμάτων υποστήριξης και στα υποδείγματα φυσικής υπολογιστικής. Από την 

άλλη πλευρά, η τελευταία κατηγορία υποδειγμάτων μπορεί να διακριθεί στα υποδείγματα 

μαθηματικού προγραμματισμού και στα πολυκριτήρια υποδείγματα ταξινόμησης. Όλα τα 

προαναφερθέντα υποδείγματα αναλύονται στον αντίστοιχο βαθμό που επιτρέπει ο σκοπός 

της παρούσας εργασίας και πάντα εξειδικευμένα στην πρόβλεψη της εταιρικής πτώχευσης.  
 

3.2  Ευφυή  Υποδείγματα 

Τα ευφυή υποδείγματα, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, βασίζονται στη χρήση 

των διαφόρων προγραμμάτων και αλγορίθμων που προσφέρονται μέσα από τους 

ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Αν και συγκριτικές έρευνες έδειξαν ότι υπερέχουν τα ευφυή 

υποδείγματα σε σχέση με τα στατιστικά, η δυσκολία ερμηνείας του αποτελέσματος και η 

αδυναμία γενίκευσης των υποδειγμάτων σε περιπτώσεις υπερπροσαρμογής πάνω στο 

δείγμα είναι ορισμένα από τα γενικά αρνητικά σημεία της κατηγορίας (Min and Lee, 

2005). Στην κατηγορία αυτή ανήκει ένας μεγάλος αριθμός υποδειγμάτων. Αυτά είναι: τα 

Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα, τα Δέντρα Αποφάσεων, τα Ασαφή Σύνολα, τα Υποδείγματα 

Προσεγγιστικών Συνόλων, τα Υποδείγματα Συλλογιστικής Περιπτώσεων, οι Μηχανές 

Διανυσμάτων Υποστήριξης και τα Υποδείγματα με βάση αλγορίθμους προερχόμενοι από 

τη φύση και τον άνθρωπο. Σε αρκετές περιπτώσεις στη βιβλιογραφία, τα έμπειρα 

συστήματα (expert systems) παρουσιάζονται ως διαφορετική υποκατηγορία (Dimitras et 

al., 1996; Balcaen and Ooghe, 2004).  Στην παρούσα εργασία, τα έμπειρα συστήματα δεν 

θεωρούνται ως ξεχωριστή υποκατηγορία των ευφυών συστημάτων. Ως έμπειρα 
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συστήματα, σύμφωνα με τους Luconi, Malone και Morton (1986) και τους Klir και Yuan 

(1995), θεωρούνται προγράμματα ηλεκτρονικού υπολογιστή, τα οποία χρησιμοποιούν 

ειδική συμβολική αιτιολογία (ουσιαστικά προσομοιάζουν την αιτιολογική διαδικασία που 

ακολουθεί ένας ειδικός) προς τη σωστή επίλυση δύσκολων προβλημάτων μέσα σε ένα 

συγκεκριμένο εύρος γνώσης (within a specific domain knowledge). με αποτέλεσμα να 

αναλύονται όλα τα υποδείγματα που μπορούν να θεωρηθούν έμπειρα συστήματα. Οι 

υπόλοιπες κατηγορίες, αναλύονται παρακάτω: 

3.2.1  Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα 

Τα πρώτα βήματα για τη δημιουργία των τεχνητών νευρωνικών δικτύων έγιναν 

από τους McCulloch και Pitts (1943) και Rosenblatt (1958). Οι δύο πρώτοι διενήργησαν 

την πρώτη προσπάθεια δημιουργίας ενός τεχνητού νευρωνικού δικτύου βασισμένοι πάνω 

στους βιολογικούς νευρώνες, θεωρώντας ότι μπορούσαν να τους μοντελοποιήσουν σε ένα 

δυαδικό σύστημα, ενώ ο τελευταίος δημιούργησε, ουσιαστικά, το πρώτο τεχνητό 

νευρωνικό δίκτυο με περιορισμένες βέβαια δυνατότητες (γνωστό και ως perceptron). Η 

ιδέα των τεχνητών νευρωνικών δικτύων συνεχίστηκε και εξελίχθηκε μέσα από τις έρευνες 

στο ανθρώπινο νευρωνικό δίκτυο (Caudill, 1989; Salchenberger et al., 1992). Όπως τα 

περισσότερα υποδείγματα πρόβλεψης πτωχεύσεων, έτσι και τα νευρωνικά δίκτυα βρήκαν 

πολλαπλές χρήσεις (π.χ επεξεργασία εικόνας – Lisetti and  Rumelhart 1998,  χρήση στην 

μετεωρολογία – Hsieh and Tag 1998 κτλ) και σε πληθώρα διαφορετικών κλάδων πριν 

χρησιμοποιηθούν στον οικονομικό κλάδο για να προβλέψουν μια πτώχευση. Το 1990 έγινε 

η πρώτη εφαρμογή των τεχνητών νευρωνικών δικτύων για τον τελευταίο προαναφερθέν 

σκοπό (Odom and Sharda, 1990). Για τη δημιουργία αυτού του υποδείγματος 

χρησιμοποιήθηκαν οι αριθμοδείκτες που είχαν χρησιμοποιηθεί στο υπόδειγμα του Altman 

(Altman, 1968), ενώ τα αποτελέσματα της έρευνας συγκρίθηκαν με αυτά της διακριτικής 

ανάλυσης καταλήγοντας υπέρ των νευρωνικών δικτύων. Τα νευρωνικά δίκτυα 

εφαρμόσθηκαν και εφαρμόζονται πολλάκις στην πρόβλεψη των πτωχεύσεων από τις αρχές 

της δεκαετίας ’90 μέχρι και σήμερα. Χαρακτηριστικό δε είναι ότι κατά το χρονικό 

διάστημα 1994-1998 είχαν δημοσιευθεί 302 άρθρα βασισμένα στις διάφορες χρήσεις των 

νευρωνικών δικτύων στον οικονομικό κλάδο (Wong et al., 2000) εκ των οποίων ορισμένες 

αφορούσαν στην πρόβλεψη μιας εταιρικής πτώχευσης, ενώ το 2001 ο Tan ασχολήθηκε με 

την εφαρμογή των νευρωνικών δικτύων σε περιπτώσεις αποκλειστικά για την πρόβλεψη 

μιας πτώχευσης.  
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Τα νευρωνικά δίκτυα ανήκουν στην κατηγορία των μη γραμμικών και μη 

παραμετρικών υποδειγμάτων, ενώ η ακριβής διαδικασία εξαγωγής του αποτελέσματος σε 

ένα νευρωνικό δίκτυο θεωρείται άγνωστη. Πολλές φορές, αυτή η διαδικασία έχει 

παρομοιασθεί με το «μαύρο» κουτί ενός αεροσκάφους (Kumar and Bhattacharya, 2006). 

Ένα νευρωνικό δίκτυο δομείται από έναν αριθμό επιπέδων - στρωμάτων νευρώνων 

(nodes). Το πρώτο επίπεδο νευρώνων αποτελεί το αρχικό επίπεδο, στο οποίο εισέρχονται 

όλες οι απαραίτητες πληροφορίες – πρωτογενή στοιχεία. Το σύνολο των νευρώνων του 

πρώτου επιπέδου ισούται με το σύνολο των αριθμών των δεδομένων (στη συγκεκριμένη 

περίπτωση αριθμοδείκτες) που χρησιμοποιούνται. Το τελευταίο επίπεδο νευρώνων 

αποτελεί το επίπεδο στο οποίο εξάγονται όλα τα αποτελέσματα της διαδικασίας. Ο 

αριθμός των ενδιάμεσων επιπέδων μπορεί να διαφέρει σημαντικά ανάλογα με τα δεδομένα 

και το σκοπό χρήσης του νευρωνικού δικτύου. Σύνηθες είναι, το νευρωνικό δίκτυο, που 

σκοπό έχει την πρόβλεψη της πτώχευσης και κατ’ επέκταση την ταξινόμηση μιας 

επιχείρησης ανάμεσα σε δύο ομάδες (πτωχευμένων και υγιών επιχειρήσεων), να 

αποτελείται από τρία επίπεδα: το αρχικό, το ενδιάμεσο και το τελικό επίπεδο, 

αποτελούμενο από έναν νευρώνα (Tsai and Wu, 2008). Νευρωνικά δίκτυα που 

αποτελούνται από περισσότερα ενδιάμεσα επίπεδα νευρώνων χρησιμοποιούνται κυρίως 

για την επίλυση πολυπλοκότερων προβλημάτων (Βeale and Jackson, 1990). Όλοι οι 

νευρώνες από κάθε επίπεδο συνδέονται με τους νευρώνες του  επόμενου ή / και του 

προηγούμενου επιπέδου με συγκεκριμένο ποσοστό βαρύτητας. Το ποσοστό αυτό 

προέρχεται μέσα από τη διαδικασία εκπαίδευσης του νευρωνικού δικτύου. Ορίζεται ένα 

ποσοστό τυχαία, το οποίο στη συνέχεια μεταβάλλεται ανάλογα με τη διαδικασία 

εκμάθησης μέχρι να ελαχιστοποιηθεί η λάθος εκτίμηση. Γίνεται εμφανές από τα 

παραπάνω, ότι τα νευρωνικά δίκτυα διαμορφώνονται ανάλογα με τα δεδομένα εισαγωγής 

τους και προσπαθούν να ταιριάξουν απόλυτα πάνω τους χωρίς περιορισμούς (Gritta et al., 

2000). Για αυτό κάθε φορά που γίνεται χρήση ενός νευρωνικού δικτύου υπάρχουν δύο 

δείγματα επιχειρήσεων. Το πρώτο δείγμα αποτελεί το δείγμα εκπαίδευσης (training 

sample), σύμφωνα με το οποίο διαμορφώνεται το νευρωνικό δίκτυο, ενώ το δεύτερο 

δείγμα αποτελεί το δείγμα ελέγχου (test sample), σύμφωνα με το οποίο ελέγχεται αν το 

νευρωνικό δίκτυο έχει διαμορφωθεί σωστά και αν παρουσιάζει υψηλά ποσοστά επιτυχίας.  

Η εκπαίδευση ενός νευρωνικού δικτύου μπορεί να γίνει με τρεις τρόπους εκ των 

οποίων οι δύο χρησιμοποιούνται στην πρόβλεψη του εξεταζόμενου προβλήματος, είτε υπό 

επίβλεψη είτε χωρίς επίβλεψη. Η διαφορά τους έγκειται κυρίως στο γεγονός ότι η υπό 
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επίβλεψη εκπαίδευση έχει ένα επιθυμητό αποτέλεσμα στο οποίο προσπαθεί να φτάσει 

μέσα από το σωστό προσδιορισμό των συντελεστών βαρύτητας, ενώ η χωρίς επίβλεψη 

εκπαίδευση προσπαθεί να διακρίνει τα δεδομένα της μέσα από ένα σύνολο διαφορών και 

ομοιοτήτων που παρουσιάζουν, βασισμένη σε κανόνες (Ρίζος, 1996). Για την πρόβλεψη 

των πτωχεύσεων χρησιμοποιούνται, κυρίως, τα νευρωνικά δίκτυα υπό επίβλεψη.  

Eκτός από τις διάφορες μορφές εκπαίδευσης υπάρχουν και διάφορες δομές – 

αρχιτεκτονικές των νευρωνικών δικτύων που έχουν χρησιμοποιηθεί μέχρι τώρα στις 

διεθνείς έρευνες. Η πλέον συχνότερη δομή είναι αυτή του νευρωνικού δικτύου με οπίσθια 

διάδοση σφάλματος (Back propagation neural network) (Werbos, 1974; Rumelhart and 

Williams, 1986). Η δομή αυτή λειτουργεί με εκπαίδευση υπό επίβλεψη ενώ ο τρόπος 

λειτουργίας της βασίζεται στην ανατροφοδότηση σφάλματος αφού έχει ολοκληρωθεί ο 

αρχικός υπολογισμός των συντελεστών βαρύτητας για να προσδιοριστεί και να διορθωθεί 

το αντίστοιχο λάθος.  Όμως, αν και η δομή αυτή έχει χρησιμοποιηθεί περισσότερο από 

άλλες, σε περιπτώσεις μεγάλου αριθμού δεδομένων μπορεί η διαδικασία εκπαίδευσης να 

είναι πολύ χρονοβόρα (Serrano-Cinca, 1997).  

Οι επόμενες δύο δομές που έχουν χρησιμοποιηθεί δημιουργήθηκαν από τον 

Kohonen και ονομάζονται: δίκτυο μάθησης κβαντισμού διανύσματος (Learning Vector 

quantization) (Kohonen, 1990) και χάρτης αυτό-οργάνωσης (self – organizing map) 

(Kohonen, 1982). Η πρώτη δομή αποτελείται από τρία επίπεδα εκ των οποίων το 

ενδιάμεσο επίπεδο διακρίνεται σε ομάδες νευρώνων. Ο αριθμός των ομάδων στο 

ενδιάμεσο επίπεδο και ο αριθμός των νευρώνων στο τελικό επίπεδο ισούται με το σύνολο 

των κατηγοριών ταξινόμησης. Κάθε ομάδα από το ενδιάμεσο επίπεδο καταλήγει σε έναν 

νευρώνα του τελικού επιπέδου (Ρίζος, 1996). Από την άλλη πλευρά, ο χάρτης αυτό - 

οργάνωσης αποτελεί μία δομή, η οποία εκπαιδεύεται χωρίς επίβλεψη, ενώ ονομάστηκε 

χάρτης γιατί δεν παρουσιάζει την τυπική μορφή ενός νευρωνικού δικτύου αλλά η μορφή 

του μπορεί να παρομοιασθεί σαν ένα πλέγμα αφού δεν αποτελείται από εσωτερικά επίπεδα 

νευρώνων. Σημαντικό ρόλο στον προσδιορισμό των βαρών παίζει η ευκλείδεια απόσταση 

μεταξύ των νευρώνων (Charalampous et al., 2000). Οι Balgaen and Ooghe (2004) 

διαχωρίζουν τη δομή αυτή από τα νευρωνικά δίκτυα και την παρουσιάζουν ως μία 

ξεχωριστή μέθοδο πρόβλεψης, αν και δεν προτείνεται από την παρούσα εργασία. 

Επανάσταση στη χρήση της παρούσας δομής ήταν το υπόδειγμα των Kiviluoto και Bergius 

(1998), το οποίο λειτουργούσε σε δύο επίπεδα διατηρώντας τη μορφή του πλέγματος.  
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Η τέταρτη σε σειρά δομή αποτελείται από τα δίκτυα ακτινωτής βάσης (radial basis 

function networks), στα οποία ανήκουν τα πιθανοκρατικά νευρωνικά δίκτυα (probabilistic 

neural network) (Specht, 1990). Τα δίκτυα χρησιμοποιούν τους συντελεστές Bayes για να 

διαμορφώσουν το κατάλληλο νευρωνικό δίκτυο (Yang et al., 1999). Επίσης, υπάρχουν τα 

δίκτυα βασισμένα στη θεωρία του προσαρμοσμένου συντονισμού (Αdaptive Resonance 

Theory) (Grossberg, 2000). Η συγκεκριμένη δομή αποτελεί μία από τις βασικές στην 

επιστήμη των νευρωνικών δικτύων γιατί έχει χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με τη θεωρία 

των ασαφών συνόλων, έτσι ώστε να εξαχθούν καλύτερα ποσοστά προβλεψιμότητας και να 

δημιουργηθεί ένα υπόβαθρο για την αιτία που οδηγήθηκε η επιχείρηση στην πτώχευση (πχ 

ANFIS – Adaptive Neuro Fuzzy Inference System και FAM – Fuzzy ARTMAP) (Jang et 

al., 1997; Nachev et.  al., 2009; Yildiz and Akkoc, 2010). Όπως αναλύεται στη συνέχεια, η 

χρήση της θεωρίας των ασαφών συνόλων σε συνδυασμό με τα νευρωνικά δίκτυα 

θεωρείται σημαντική, παρά τους λιγότερους βαθμούς ελευθερίας σε σύγκριση με ένα απλό 

υπόδειγμα νευρωνικών δικτύων. Οι λόγοι που οδηγούν στον παραπάνω συνδυασμό 

σχετίζονται με τη φύση των δύο μεθόδων. Στα μεν νευρωνικά δίκτυα υπάρχει δυνατότητα 

εκπαίδευσης ενώ στα ασαφή σύνολα διαμορφώνονται κατανοητοί από τον άνθρωπο 

κανόνες με συνέπεια αυτές οι δύο μέθοδοι να αλληλοσυμπληρώνονται. Επίσης, τα 

τελευταία χρόνια τα νευρωνικά δίκτυα έχουν χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με τη «γκρι» 

στατιστική δημιουργώντας ένα νέο αλγόριθμο το λεγόμενο GreyART. Το συγκεκριμένο 

υπόδειγμα παρουσιάζει μεγάλη ανάπτυξη μέχρι στιγμής, κυρίως στην Ιαπωνία (Υeh et al., 

2010b), ενώ αναπτύσσεται σταδιακά και στην Ευρώπη (Scarlat and Delcea, 2011). Τα 

παραπάνω υποδείγματα μπορούν να χαρακτηρισθούν και υβριδικά αφού συνδυάζουν δύο 

διαφορετικές υποκατηγορίες υποδειγμάτων. 

Τέλος, το δίκτυο κλιμακωτής συσχέτισης (cascade correlation) αποτελεί επίσης 

μία δομή νευρωνικών δικτύων που έχει χρησιμοποιηθεί για την πρόβλεψη μιας πτώχευσης 

(Fahlman and Liebere, 1990). Χαρακτηριστικό γνώρισμα της δομής αυτής είναι ότι 

διαμορφώνεται ανάλογα με τη διαδικασία της εκπαίδευσης. Επομένως, αφαιρούνται ή 

προστίθενται νευρώνες ανάλογα με το αποτέλεσμα της εκπαίδευσης. Το θετικό στοιχείο 

της συγκεκριμένης δομής είναι ότι μπορεί να καθοριστεί εκ νέου κατά τη διάρκεια της 

εκπαίδευσης. Πρέπει να αναφερθεί, ότι υπάρχει πληθώρα άλλων δομών που μπορεί να 

εφαρμοστούν σε ένα νευρωνικό δίκτυο, αλλά οι παραπάνω έχουν χρησιμοποιηθεί στην 

πρόβλεψη του εξεταζόμενου προβλήματος. 
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Όπως φαίνεται και από τα παραπάνω, παρά το γεγονός ότι έχουν δημιουργηθεί 

πολλά λογισμικά και αλγόριθμοι με τους οποίους ο οποιοσδήποτε χρήστης μπορεί να 

δημιουργήσει ένα νευρωνικό δίκτυο η διαδικασία δεν είναι απλή. Θα πρέπει να ορισθεί 

αρχικά από πόσα επίπεδα και από πόσους νευρώνες θα αποτελείται το νευρωνικό δίκτυο, 

καθώς και ποια δομή θεωρείται κατάλληλη (Coakley and Brown 2000; Ζhang, 2004). 

Πολλοί ερευνητές έχουν ασχοληθεί με τη χρήση των νευρωνικών δικτύων στις 

προβλέψεις και συγκεκριμένα στην πρόβλεψη μιας πτώχευσης, αλλά αρκετοί είναι και 

εκείνοι που παρουσιάζουν μια συνοπτική εικόνα της χρήσης των νευρωνικών δικτύων 

όπως Tam and Kiang, 1992; Adya and Collopy, 1998; Ο’ Leary, 1998; Vellido et al., 1999; 

Atiya, 2001; Calderon and Cheh, 2002; Balcaen and Ooghe, 2004; Pompe and Bilderbeek, 

2005; Perez, 2006; Tsakonas et al., 2006; Kumar and Ravi, 2007. Στις έρευνες αυτές έχουν 

χρησιμοποιηθεί, είτε μόνο τα νευρωνικά δίκτυα, είτε μαζί με μία στατιστική μέθοδο έτσι 

ώστε να συγκριθούν τα αποτελέσματα που προκύπτουν και να εξαχθεί το συμπέρασμα για 

το ποια μπορεί να θεωρηθεί η καλύτερη μέθοδος πρόβλεψης. Οι στατιστικές μέθοδοι που 

έχουν χρησιμοποιηθεί είναι κυρίως: η διακριτική ανάλυση και το λογαριθμικό υπόδειγμα 

πιθανότητας. Τα περισσότερα αποτελέσματα υποδεικνύουν ως καλύτερη μέθοδο τα 

νευρωνικά δίκτυα.  

Αυτό οφείλεται κυρίως στη διαφορά που υπάρχει μεταξύ των στατιστικών μεθόδων 

και των νευρωνικών δικτύων. Η διαφορά αυτή έγκειται στο γεγονός ότι στις στατιστικές 

μεθόδους διαμορφώνεται εξ αρχής η συνάρτηση και στη συνέχεια υιοθετούνται ορισμένες 

υποθέσεις για να διαμορφωθεί το κατάλληλο υπόδειγμα, ενώ στα νευρωνικά δίκτυα 

χρησιμοποιούνται καταλλήλως τα δεδομένα για να διαμορφωθεί η σχέση και να εξαχθεί το 

αποτέλεσμα χωρίς να υιοθετούνται κάποιες υποθέσεις (Salchenberger et al., 1992).  Η 

διαφορά αυτή σε συνδυασμό με το γεγονός ότι μπορούν να συνδυάσουν ποσοτικές και 

ποιοτικές μεταβλητές, να αποφύγουν την αλληλοσυσχέτιση και το ξεκάθαρο αποτέλεσμα 

στο οποίο καταλήγουν δίνουν ένα προβάδισμα στη χρήση των νευρωνικών δικτύων το 

οποίο κατοχυρώνεται από τα μεγάλα ποσοστά επιτυχίας που παρουσιάζουν στα δεδομένα 

που έχουν χρησιμοποιηθεί. Όμως παρά την ευελιξία που παρουσιάζουν τα νευρωνικά 

δίκτυα, υπάρχει δυσκολία ερμηνείας του αποτελέσματος το οποίο προκύπτει, ενώ 

ελλοχεύει ο κίνδυνος του περιορισμού. Η δυσκολία ερμηνείας του αποτελέσματος 

προσπαθεί να ξεπεραστεί με τη χρήση πολυωνυμικών νευρωνικών δικτύων και τη χρήση 

της τεχνικής GMDH (Group Method Data Handling) (Yang et al., 2009), αλλά ο κίνδυνος 

περιορισμού υπάρχει γιατί τα νευρωνικά δίκτυα εκπαιδεύονται μέσα από ένα 
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συγκεκριμένο δείγμα μπορεί να περιορίζονται πάρα πολύ στο δείγμα αυτό με αδυναμία 

γενίκευσης του υποδείγματος (Ζhang, 2004).   

3.2.2  Δέντρα Αποφάσεων ή Δέντρα Ταξινόμησης ή Δέντρα Παλινδρόμησης (Decision 

Trees or Classification Trees ή Regression Trees) 

Τα υποδείγματα που ανήκουν σε αυτή την υποκατηγορία ονομάσθηκαν δέντρα 

αποφάσεων γιατί η δομή τους παίρνει τη μορφή ενός «δέντρου», τα κλαδιά του οποίου 

διαμορφώνονται ανάλογα από τις ανεξάρτητες μεταβλητές που έχουν επιλεχθεί. 

Συγκεκριμένα, για τη διαμόρφωση ενός τέτοιου δέντρου η διαδικασία ξεκινάει από πάνω 

προς τα κάτω. Αρχικά, επιλέγονται τα κριτήρια – ανεξάρτητες μεταβλητές σύμφωνα με τις 

οποίες μπορεί να γίνει η διάκριση και στο τέλος να υπάρξει η όσο το δυνατόν καλύτερη 

ταξινόμηση του δείγματος. Ξεκινώντας με την πρώτη μεταβλητή δημιουργούνται δύο (ή 

και περισσότερα κλαδιά) με βάση την κριτική τιμή της και η διαδικασία συνεχίζεται 

αντίστοιχα και για τις υπόλοιπες μεταβλητές. Η διαδικασία αυτή ονομάζεται αναδρομικός 

διαμερισμός. Στη συνέχεια, γίνεται ο διαχωρισμός του δείγματος ακολουθώντας την 

αντίστοιχη πορεία – κλαδιά μέσα στο δέντρο (Balcaen and Ooghe, 2004)11. Οι όροι δέντρα 

ταξινόμησης ή δέντρα παλινδρόμησης προτάθηκε από τους Breiman et al. (1984). 

Όλη η διαδικασία στησίματος του δέντρου υποστηρίζεται με τη χρήση διάφορων 

αλγόριθμων όπως: o ID3 (Interative Dichotomiser - Quinlan, 1986), o C4.5 (Quinlan, 

1993), ο C5.0, o CART και o CHAID (Chi-square Automatic Interaction Detection). 

Αναλυτικότερα, για να γίνει ο διαχωρισμός των επιχειρήσεων με τη χρήση του αλγόριθμου 

ID3 σημαντικό ρόλο διαδραματίζει η μεγιστοποίηση της εντροπίας στα υποσύνολα. O 

αλγόριθμος C4.5 θεωρείται μια βελτιωμένη έκδοση του αλγόριθμου ID3, ενώ η λειτουργία 

του βασίζεται κυρίως στη βέλτιστη χρήση της παρεχόμενης πληροφορίας, 

αντιμετωπίζοντας κάθε κλαδί ως ένα καινούργιο δέντρο (Olmeda and Fernadez, 1997; 

Kiang, 2003). Από την άλλη πλευρά, ο αλγόριθμος CHAID, όπως αναφέρει και η 

συνολική ονομασία, βασίζεται στην chi-square για να διαμορφώσει το κάθε κλαδί (Κoh 

and Low, 2004), ενώ ο CART χρειάζεται μικρότερο δείγμα σε σύγκριση με τον 

προηγούμενο αλγόριθμο για να δημιουργηθεί το δέντρο αποφάσεων (Chen, 2011b).  

Το πρώτο δέντρο ταξινόμησης στον οικονομικό κλάδο για την ταξινόμηση – 

πρόβλεψη μια πτωχευμένης επιχείρησης δημιουργήθηκε το 1984 (Marais et al., 1984), ενώ 

συνεχίστηκε η προσπάθεια βελτιστοποίησης της χρήσης του δέντρου από τους Frydman et 

                                                 
11 Για πληρέστερη περιγραφή του στησίματος ενός δέντρου αποφάσεων: Breiman,L. et al., 1984. 
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al. το 1985. Ακολούθησαν μια σειρά από έρευνες, οι οποίες ασχολήθηκαν, είτε με την 

πρόβλεψη των πτωχεύσεων ή την αξιολόγηση του πιστωτικού κινδύνου μέσα από τη 

χρήση διαφόρων αλγορίθμων δέντρου ταξινόμησης (Messier and Hansen, 1988; Sung et 

al., 1999; Koh and Low, 2004), είτε με τη σύγκριση μεταξύ των διαφόρων υποδειγμάτων, 

ένα εκ των οποίων ήταν και το υπόδειγμα του δέντρου ταξινόμησης για να βρεθεί ποιο 

υπόδειγμα καταλήγει στο καλύτερο αποτέλεσμα (Tam and Kiang, 1992; Zhao et al., 2009; 

Chen, 2011b). Τέλος, έχουν δημιουργηθεί και υβριδικά υποδείγματα χρησιμοποιώντας τα 

ασαφή σύνολα, τα νευρωνικά δίκτυα  και κάποια άλλα υποδείγματα σε συνδυασμό με το 

δέντρο αποφάσεων για την εξαγωγή όσο το δυνατόν ενός καλύτερου αποτελέσματος 

πρόβλεψης (Lee et al., 1996; Olmeda and Fernadez, 1997; Jeng et al., 1997 – FILM – 

Fuzzy Inductive Learning Method; Cho et al., 2010).  

Σε πολλές περιπτώσεις προτείνεται η δημιουργία ενός δέντρου ταξινόμησης, αν και 

πρόκειται για ένα στατικό υπόδειγμα (Kiang, 2003), γιατί η εφαρμογή του είναι εύκολη, 

δημιουργεί κανόνες κατανοητούς από τον ανθρώπινο νου, σύμφωνα με τους οποίους 

μπορεί να γίνει ο διαχωρισμός (Bose and Mahapatra, 2001), αλλά πάντα υπάρχει ο 

κίνδυνος υπερπροσαρμογής, που υπάρχει στα ευφυή υποδείγματα, στα δεδομένα του 

δείγματος αδυνατώντας να εξάγει σωστή ταξινόμηση για ένα διαφορετικό δείγμα 

επιχειρήσεων. Το πρόβλημα αυτό μπορεί να ξεπεραστεί με ένα μεγάλο αριθμό 

παρατηρήσεων του δείγματός μας (Kiang, 2003). 

3.2.3  Υπόδειγμα Προσεγγιστικών Συνόλων (Rough Sets) 

 Η θεωρία των Προσεγγιστικών Συνόλων αναπτύχθηκε από τον Pawlak  το 1982. Η 

κεντρική ιδέα της θεωρίας αυτής είναι ότι όλα τα αντικείμενα σχετίζονται με μια σειρά 

από πληροφορίες. Όμοια αντικείμενα χαρακτηρίζονται τα αντικείμενα που σχετίζονται με 

τις ίδιες πληροφορίες (Tay and Shen, 2002). Λεπτομερέστερα, το πρώτο βήμα για τη 

διαμόρφωση ενός υποδείγματος βασισμένο στη θεωρία των προσεγγιστικών συνόλων 

είναι η δημιουργία ενός πίνακα απόφασης, ο οποίος μπορεί να χαρακτηρισθεί και ως 

πληροφοριακό σύστημα. Ο πίνακας αυτός αποτελείται από το εξεταζόμενο δείγμα – 

εταιρίες, οι οποίες αποτελούν τις γραμμές του πίνακα, ενώ οι στήλες διαμορφώνονται από 

τις επιλεγόμενες ανεξάρτητες μεταβλητές. Θα πρέπει να σημειωθεί εδώ ότι, όταν 

χρησιμοποιείται η θεωρία των προσεγγιστικών συνόλων, οι ανεξάρτητες μεταβλητές θα 

πρέπει να λαμβάνουν διακριτές τιμές. Σε περιπτώσεις αδυναμίας διακριτών τιμών, βασικό 

ρόλο παίζει ο αναλυτής του υποδείγματος, ο οποίος παίρνει το ρόλο του μετατροπέα. Στη 

συνέχεια, δημιουργούνται τα στοιχειώδη σύνολα, τα οποία περιλαμβάνουν τις εταιρίες 
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εκείνες που χαρακτηρίζονται από την ίδια πληροφόρηση, δηλαδή οι τιμές των μεταβλητών 

τους είναι ίδιες. Το επόμενο βήμα είναι η φυσική ταξινόμηση των επιχειρήσεων σε δύο 

μεγάλες ομάδες (πτωχευμένες και μη πτωχευμένες επιχειρήσεις), σύμφωνα με τη 

δηλωθείσα πορεία τους. Τέλος, δημιουργείται το προσεγγιστικό σύνολο, του οποίου το 

κατώτατο όριο αποτελείται από τις επιχειρήσεις με διαφορετική πληροφόρηση αλλά ίδια 

ταξινόμηση που σίγουρα ανήκουν στην ίδια κατηγορία, ενώ το ανώτατο όριο αποτελείται 

από τις παραπάνω επιχειρήσεις και από τις επιχειρήσεις με ίδια πληροφόρηση αλλά 

διαφορετική ταξινόμηση. Σημαντική θεωρείται η ακρίβεια προσέγγισης, η οποία ισούται 

με το πηλίκο του αριθμό των επιχειρήσεων που ανήκουν στο κατώτατο όριο, προς τον 

αριθμό των επιχειρήσεων που ανήκουν στο ανώτατο όριο. Με βάση τα παραπάνω 

διαμορφώνεται ένα σύνολο κανόνων «εάν…τότε…» που μετά από την απαλοιφή των μη- 

ισχυρών κανόνων, χρησιμοποιούνται οι ισχυροί κανόνες για την ταξινόμηση 

οποιασδήποτε νέο-εξεταζόμενης επιχείρησης (Ματσατσίνης κ.α, 2005).  

Πολλές φορές συγχέεται η Ασαφής Λογική, η οποία θα αναλυθεί παρακάτω, με τη 

θεωρία των προσεγγιστικών συνόλων. Η διαφορά τους έγκειται στο γεγονός ότι στην 

Ασαφής Λογική ένα αντικείμενο μπορεί να ανήκει σε περισσότερες από μία κατηγορίες εν 

αντιθέσει με τη θεωρία των Προσεγγιστικών Συνόλων στην οποία τα διαμορφωμένα 

σύνολα, στα οποία μπορούν να ανήκουν τα αντικείμενα, μπορεί να είναι ανακριβή 

(προσεγγιστικά) αλλά τα όριά τους είναι ορισμένα (ΜcKee, 2003) και κάθε αντικείμενο 

ανήκει σε δεδομένη ομάδα. Έχει υποστηριχθεί ότι η θεωρία των προσεγγιστικών συνόλων 

μπορεί να λειτουργήσει συμπληρωματικά στην ασαφή θεωρία (Dimitras et al., 1999; 

Verikas et al., 2010). 

.  

 

 

 

 

 
 

Πηγή: Pawlak, 2005 
  

Πηγή: Pawlak, (2005); Bai and Sarkis, (2010), pp 256 
Διάγραμμα 3.1: Απεικόνιση ενός προσεγγιστικού συνόλου 
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Στον οικονομικό τομέα και ιδιαίτερα στην πρόβλεψη που εξετάζεται, τα 

υποδείγματα αυτά χρησιμοποιήθηκαν με μία χρονική υστέρηση περίπου δεκαπέντε χρόνων 

από την πρώτη γενική εφαρμογή τους, η οποία βασίστηκε σε ελληνικά δεδομένα 

(Slowinski and Zopounidis, 1995; Greco et al., 1998; Dimitras et al., 1999). Όμως, η 

θεωρία των προσεγγιστικών συνόλων χρησιμοποιήθηκε ευρέως τόσο σε δεδομένα της 

Ελλάδος, όσο και εκτός αυτής, που συγκρίθηκαν τα αποτελέσματα με τα αντίστοιχα 

άλλων υποδειγμάτων, δίνοντας ένα προβάδισμα στα υποδείγματα των προσεγγιστικών 

συνόλων (Mckee, 2000; Beynon and Peel, 2001; Bose, 2006). Σε αυτό το σημείο θα πρέπει 

να αναφερθεί ότι, οι περισσότερες έρευνες που χρησιμοποιούν ως υπόδειγμα τα 

προσεγγιστικά σύνολα αναφέρουν ένα ποσοστό επιτυχίας αρκετά υψηλό και 

ικανοποιητικό, αλλά υποστηρίζεται ότι όταν το δείγμα είναι μεγάλο σε μέγεθος, 

ρεαλιστικό και προερχόμενο από πολλούς κλάδους τότε το ποσοστό επιτυχούς πρόβλεψης 

μπορεί να μειωθεί δραματικά (ΜcKee, 2003). Από την άλλη πλευρά, τα προσεγγιστικά 

σύνολα έχουν συνδυαστεί με το γενετικό προγραμματισμό (McKee and Lensberg, 

2002),με τη γκρι στατιστική και με τα υποδείγματα συλλογιστικής κατά περίπτωση (Lin et 

al., 2008), λειτουργώντας ως ένα προπαρασκευαστικό στάδιο για την επιλογή των 

απαραίτητων μεταβλητών πριν χρησιμοποιηθούν οι άλλες τεχνικές. Επίσης, έχει 

συνδυαστεί με τα νευρωνικά δίκτυα (Ahn et al., 2000), καθώς και με τις μηχανές 

διανυσμάτων υποστήριξης, παρουσιάζοντας καλύτερα αποτελέσματα το δεύτερο υβριδικό 

υπόδειγμα (Yeh et al., 2010a)        

Όπως όλα τα ευφυή υποδείγματα έτσι και τα υποδείγματα των προσεγγιστικών 

συνόλων δε στηρίζονται σε υποθέσεις, δεν έχουν συγκεκριμένη μορφή, οι μεταβλητές που 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν μπορεί να είναι ποιοτικές και ποσοτικές, ενώ μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν ακόμα και με μη ακριβείς μεταβλητές. Ο συνδυασμός των παραπάνω 

πλεονεκτημάτων μαζί με την εξαγωγή κατανοητών αποτελεσμάτων και κανόνων που 

στηρίζονται σε υπαρκτά γεγονότα, δημιουργώντας ένα ισχυρό πλαίσιο γενίκευσης, 

οδηγούν στην υπεροχή των υποδειγμάτων αυτών σε σχέση με τα στατιστικά υποδείγματα 

(Greco et al., 1998; Dimitras et al., 1999; Sanchis et al., 2007). Όμως, για να εξαχθούν 

σωστά αποτελέσματα θα πρέπει, μέσω αποτελεσματικού ελέγχου, να αποτραπεί η 

γενίκευση πολλών κανόνων που προέρχονται από μεμονωμένες ομάδες (Bose, 2006), ενώ 

οι ποσοτικές μεταβλητές που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να μεταφραστούν 

σε ποιοτικές για να διαμορφώσουν τους κανόνες (Balcaen and Ooghe, 2004).  
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3.2.4  Υπόδειγμα Ασαφών Συνόλων και Ασαφούς Λογικής (Fuzzy Sets and Fuzzy Logic) 

Όπως αναφέρθηκε στα νευρωνικά δίκτυα, η Ασαφής Λογική έχει χρησιμοποιηθεί 

σε συνδυασμό με τα Νευρωνικά Δίκτυα για να δημιουργήσουν ένα υπόδειγμα με 

δυνατότητα πρόβλεψης μιας πτώχευσης. Επίσης, η Ασαφής Λογική έχει χρησιμοποιηθεί 

σε συνδυασμό με διάφορα άλλα ευφυή υποδείγματα, όπως τα προσεγγιστικά σύνολα που 

θα αναλυθούν στη συνέχεια, με σκοπό πάλι την πρόβλεψη μιας πτώχευσης (Verikas et al., 

2010). Όμως, για τον ίδιο σκοπό έχει χρησιμοποιηθεί και μεμονωμένα η Ασαφής Λογική 

δημιουργώντας μία νέα κατηγορία ευφυών υποδειγμάτων για την πρόβλεψη μιας εταιρικής 

πτώχευσης. Οι Kaufmann και Gupta (1988) χαρακτηριστικά αναφέρουν ότι: «Η θεωρία 

των ασαφών συνόλων αποτελείται από ένα σύνολο ιδεών και τεχνικών που δίνουν μια 

μαθηματική διατύπωση σε κάθε ανθρώπινη διαδικασία, η οποία κάτω από τις κλασικές 

μαθηματικές θεωρίες μπορεί να φαίνεται ανακριβής και ασαφής».  Ουσιαστικά πρόκειται 

για μία μέθοδο απεικόνισης της γνώσης και της συλλογιστικής με σκοπό τη δημιουργία 

μιας συνεχόμενης θεωρίας μέσα από τη χρήση διακριτών μεταβλητών, οι οποίες 

μετασχηματίζονται σε ασαφείς  Zadeh (1965). 

Ο πρώτος, ο οποίος διατύπωσε τη θεωρία των ασαφών συνόλων ήταν ο Zadeh 

(1965). Η διαφορά των ασαφών συνόλων με τα κλασικά σύνολα είναι ότι αν και στα 

κλασικά σύνολα ορίζεται με σαφήνεια το όριο των συνόλων και πραγματοποιείται με 

ευκρίνεια η ταξινόμηση του δείγματος σε αυτά, στα ασαφή σύνολα δεν μπορεί να οριστεί 

με σαφήνεια το όριο των συνόλων με αποτέλεσμα τμήμα του ενός να περιλαμβάνεται σε 

κάποιο άλλο σύνολο (Chen and Pham, 2001). Τα δυσδιάκριτα όμως όρια κατ΄ επέκταση 

δημιουργούν δυσκολίες στην ταξινόμηση του δείγματος στα αντίστοιχα σύνολα, λόγω 

έλλειψης αυστηρών και διακριτών κριτηρίων (Βλαχάβας κ.α, 2011) με αποτέλεσμα ένα 

μέρος του δείγματος να ανήκει σε δύο σύνολα μέσα από τα κοινά τους σημεία. Σε τι 

ποσοστό ανήκει ένα στοιχείο του δείγματος μέσα σε ένα ασαφές σύνολο εξαρτάται από 

την τιμή που παίρνει μια ασαφής συνάρτηση συμμετοχής12συνάρτηση συγγένειας. Η τιμή 

αυτή μπορεί να κυμαίνεται από μηδέν έως ένα. Όταν η συνάρτηση καταλήγει σε μηδέν 

τότε το στοιχείο δεν ανήκει στο σύνολο, ενώ όταν πρόκειται για μονάδα το στοιχείο 

ανήκει απόλυτα και με σιγουριά στο σύνολο (King, 2009). Στο διάγραμμα 3.2 

παρουσιάζονται τρία σύνολα τα οποία όμως ταυτίζονται σε ορισμένα σημεία και 

αλληλεπικαλύπτονται χωρίς να μπορεί να προσδιοριστεί με σιγουριά σε ποιο σύνολο τα 

σημεία αυτά ανήκουν. Έτσι παρουσιάζεται η ασάφεια μέσω της απεικόνισης των συνόλων. 

                                                 
12 Η συνάρτηση συμμετοχής μπορεί να ονομασθεί και συνάρτηση συγγένειας ή συνάρτηση συνεπαγωγής. 
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Μόνο όταν η προαναφερθείσα συνάρτηση παίρνει τιμές μηδέν ή ένα η θεωρία των 

ασαφών συνόλων ταυτίζεται με την κλασσική θεωρία συνόλων. Για να συσχετισθούν τα 

υπό εξέταση στοιχεία με τις ανεξάρτητες μεταβλητές και τις ομάδες μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν ασαφείς κανόνες «εάν – τότε» που διατυπώνουν το υπό εξέταση 

γεγονός. Ο κανόνας αυτός, ουσιαστικά συνδέει δύο ή περισσότερες ασαφείς προτάσεις 

(Βλαχάβας et al., 2011) και μπορεί να χωρισθεί σε δύο μέρη: στην προϋπόθεση και στο 

αποτέλεσμα. Η προϋπόθεση αντιπροσωπεύεται από το «εάν» ενώ το αποτέλεσμα από το 

«τότε» (Jang et al., 1997).  

 

 

 

 

 

 

Πηγή: De Andres et al., (2005), pp 527 

 

Αντίστοιχη διαδικασία ακολουθείται και για την πρόβλεψη μιας εταιρικής 

πτώχευσης (Yang and Gan, 2008). Δηλαδή, αν για παράδειγμα η τιμή ενός αριθμοδείκτη 

θεωρείται καλή ανάμεσα σε ένα διάστημα τιμών, ενώ έξω από αυτό το διάστημα δεν 

θεωρείται καλή τιμή, στα ασαφή σύνολο μπορεί να εισαχθεί η έννοια μερικώς 

ικανοποιητικός ή μερικώς μη ικανοποιητικός αριθμοδείκτης κάτι που στη θεωρία των 

κλασσικών συνόλων δεν υπάρχει. Παρακάτω δίνεται ένα σχεδιάγραμμα για την 

πληρέστερη κατανόηση του τρόπου λειτουργίας των ασαφών συνόλων και τη διαφορά 

τους από τα κλασσικά σύνολα (Κοrol, 2011). Όπως φαίνεται και στο διάγραμμα 3.2 το 

ικανοποιητικό εύρος τιμών θεωρείται ανάμεσα στο Α και στο Β ενώ κάθε τιμή έξω από 

αυτό το διάστημα δεν θεωρείται ικανοποιητική, με το βαθμό ικανοποίησης να εξαρτάται 

από το πόσο μακριά βρίσκεται η τιμή του αριθμοδείκτη από τα όρια του διαστήματος (Α ή 

Β). 

Η χρήση των ασαφών συνόλων και της ασαφούς ταξινόμησης στο 

χρηματοοικονομικό κλάδο είναι σχετικά πρόσφατη. Συγκεκριμένα, στον κλάδο των 

πτωχεύσεων μερικοί που έχουν ασχοληθεί είναι: Alam et al., 2000; Almeida et al., 2006.; 
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Yang and Gan, 2008; Almeida et al., 2009. Οι παραπάνω έρευνες παρουσιάζουν 

ικανοποιητικά αποτελέσματα για τη χρήση των ασαφών συνόλων για το συγκεκριμένο 

σκοπό καθώς επίσης και συγκριτικά με ορισμένα άλλα υποδείγματα είτε στατιστικά είτε 

ευφυή διαφόρων κατηγοριών. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: Κοrol, (2011), pp 146  

 

Τα θετικά στοιχεία αυτής της κατηγορίας υποδειγμάτων είναι: αρχικά, μπορεί να δώσουν 

απαντήσεις ακόμα και μέσα σε ένα αβέβαιο περιβάλλον χωρίς να προσδιορίζουν 

συγκεκριμένα όρια στις ομάδες ταξινόμησης, εκφράζουν μαθηματικές έννοιες όπως το 

«περίπου», ενώ μπορούν να χρησιμοποιηθούν παράλληλα ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία, 

όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται  από τους Troiano, Canforal και D’ Alessandro. Επίσης, 

είναι σημαντική η διατύπωση της διαδικασίας με τρόπο κατανοητό από τον άνθρωπο γιατί 

δίνει ένα προβάδισμα στα ασαφή σύνολα σε σύγκριση π.χ με τα νευρωνικά δίκτυα (Kosko 

and Isaka, 1993, Klir and Yuan, 1995)13, ενώ μπορούν να διαχειρίζονται ένα μεγάλο 

αριθμό πληροφοριών (Zadeh, 1997). Παρ’ όλα αυτά, υπάρχουν και αρνητικά σημεία τα 

οποία επικεντρώνονται κυρίως κατά τη δημιουργία ενός ασαφούς υποδείγματος. Για 

παράδειγμα, η ασάφεια και η δυσκολία που υπάρχει κατά την δημιουργία των «εάν-τότε» 

κανόνων θεωρούνται δύο μειονεκτήματα της θεωρίας (Facchinetti et al., 2001). Σε αυτές 

τις περιπτώσεις θα πρέπει να υπάρξει η καθοριστικής σημασίας συμμετοχή ενός ειδικού, ο 

οποίος βασισμένος στις γνώσεις του θα διενεργήσει τους κατάλληλους χειρισμούς. Σε 

                                                 
13 Αν και πολλές φορές τα ασαφή συστήματα και τα νευρωνικά δίκτυα αλληλοσχετίζονται (Klir and Yuan, 
1995) 
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Διάγραμμα 3.3: Απεικόνιση ενός ασαφούς και ενός κλασσικού συνόλου 
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περιπτώσεις, που για να ξεπεραστούν οι δυσκολίες χρησιμοποιείται ένα δεύτερο ευφυές 

υπόδειγμα, έναντι τη γνώση κάποιου ειδικού, δημιουργούνται τα υβριδικά υποδείγματα 

αφού πρόκειται για τον συνδυασμό δύο ή περισσότερων υποδειγμάτων (Gorzalczany and 

Piasta, 1999; Facchinetti et al., 2001). 

3.2.5  Υποδείγματα Συλλογιστικής Περιπτώσεων (Case Based Reasoning)  

Η κυριότερη διαφορά των υποδειγμάτων αυτών σε σύγκριση με τα υπόλοιπα 

υποδείγματα είναι ότι τα δεδομένα αποθηκεύονται χωρίς να κωδικοποιηθούν, ενώ η 

ολοκλήρωση της διαδικασίας εισαγωγής των δεδομένων δε συνεπάγεται τη δημιουργία 

ενός γενικευμένου υποδείγματος. Τη στιγμή που θα ζητηθεί από το υπόδειγμα να 

ταξινομήσει μια νέα περίπτωση, τη συγκρίνει με τα υπάρχοντα δεδομένα του και εξάγει το 

κατάλληλο αποτέλεσμα (Βλαχάβας κ.α., 2011). Για αυτό το λόγο τα υποδείγματα αυτά 

μπορούν να χαρακτηρισθούν ως «τεμπέλικα» (lazy) υποδείγματα (Wettschereck et al., 

1997) αφού αν δεν υπάρξει μια νέα εξεταζόμενη περίπτωση δεν μπορεί να δημιουργηθεί 

κάτι παραπάνω πλην από μία «αποθήκη» - «βιβλιοθήκη» περιπτώσεων. Η Συλλογιστική 

των Περιπτώσεων θεωρείται εναλλακτική τεχνική της Μάθησης κατά Περίπτωση 

(Instance Based Reasoning), μία κατηγορία που προήλθε από μία διάκριση του κλάδου της 

ψυχολογίας, της «Μάθησης μέσω παραδειγμάτων» (Exemplar - based learning) (Aha et 

al., 1991; Wilson and Martinez, 2000). Πολλές φορές, ο όρος συγχέεται με τον όρο του 

έμπειρου συστήματος. Ο όρος έμπειρο σύστημα αντικατοπτρίζει ένα σύστημα γνώσης, στο 

οποίο η γνώση προέρχεται μόνο από την προσωπική γνώση και τις εμπειρίες ενός ειδικού 

– έμπειρου ατόμου. Τα έμπειρα συστήματα, ουσιαστικά, ήταν τα πρώτα συστήματα 

γνώσης, πλέον υποκατηγορία των συστημάτων γνώσης,  τα οποία χρησιμοποιούσαν τις 

κλασσικές τεχνικές αποτίμησης της γνώσης. Στη συνέχεια και καθώς η τεχνολογία 

εξελισσόταν δημιουργήθηκαν εξελιγμένες τεχνικές συλλογιστικής, οι οποίες είχαν τη 

δυνατότητα να αποτυπώσουν μία γενικότερη γνώση και όχι απαραιτήτως προερχόμενη 

από τις εμπειρίες ενός ειδικού αλλά πχ να αποτελεί μια γενική αλήθεια. Στην κατηγορία 

αυτή ανήκει η συλλογιστική των περιπτώσεων. Η συλλογιστική αυτή έχει τις βάσεις της 

στον ανθρώπινο τρόπο σκέψης (Aha, 1991). Όπως λειτουργεί ένας άνθρωπος για να λύσει 

ένα πρόβλημα που πιθανόν αντιμετωπίζει έτσι και η τεχνική της συλλογιστικής των 

περιπτώσεων βασίζεται στις ήδη υπάρχουσες περιπτώσεις για να εξαχθεί το αποτέλεσμα 

για τη νέα περίπτωση (Kumar and Ravi, 2007). Η Συλλογιστική των Περιπτώσεων μπορεί 

να διαμορφώνει περιπτώσεις και να χρησιμοποιεί μέρη – τμήματα λύσεων από 

προηγούμενες περιπτώσεις για να καταλήξει σε ένα καινούργιο καλύτερα προσαρμοσμένο 
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αποτέλεσμα, σε αντίθεση με τις υπόλοιπες τεχνικές της Μάθησης κατά Περίπτωση, οι 

οποίες δεν λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο (Αha et al., 1991). 

Το σημαντικότερο βήμα κατά την εφαρμογή της συλλογιστικής των περιπτώσεων 

είναι η εύρεση της καταλληλότερης περίπτωσης προς αποφυγή κόστους και μεγάλου 

υπολογιστικού χρόνου. O κυριότερος αλγόριθμος που χρησιμοποιείται κατά τη 

συλλογιστική περιπτώσεων για την εύρεση της περισσότερο προσαρμοσμένης περίπτωσης 

είναι ο αλγόριθμος κ-πλησιέστερων γειτόνων (k-nearest neighbors algorithm - instance 

based learning) (Wilson and Martinez, 2000). Ορισμένες άλλες τεχνικές ανάκτησης των 

δεδομένων είναι η επαγωγική τεχνική και η τεχνική οδηγού γνώσης (knowledge-guide 

approach) (Li and Sun, 2008), οι οποίες όμως δεν χρησιμοποιούνται τόσο συχνά.  

Ο αλγόριθμος των κ-πλησιέστερων γειτόνων μπορεί να θεωρηθεί ως η πιο απλή 

μορφή της συλλογιστικής περιπτώσεων (Aha et al., 1991). Ο αλγόριθμος των κ-

πλησιέστερων γειτόνων βασίζεται στη λογική της ευκλείδειας απόστασης ή της απόστασης 

Mahalanobis (Demyanyk and Hasan, 2009). Οι διάφορες περιπτώσεις του δείγματος 

τοποθετούνται σε ένα επίπεδο. Κάθε νέα περίπτωση τοποθετείται και αυτή στο ίδιο 

επίπεδο και ταξινομείται ανάλογα με την περίπτωση (σημείο) που είναι κοντινότερα – με 

τον πλησιέστερο γείτονά της - πάντα βασιζόμενοι στην πιο κοντινή απόσταση (Aha et al., 

1991; Tam and Kiang, 1992). Μερικές έρευνες που βασίστηκαν στη Συλλογιστική των 

Περιπτώσεων για την πρόβλεψη μιας πτώχευσης είναι: Bryant (1997); Jo et al. (1997); Yip 

(2004); Li and Sun, (2008); Li et al., (2009); Li and Sun, (2011b). Τα αποτελέσματα των 

παραπάνω ερευνών δεν κρίθηκαν αρκετά ικανοποιητικά σε σύγκριση με ορισμένα άλλα 

υποδείγματα και έτσι αναπτύχθηκαν υποδείγματα βασισμένα στη Συλλογιστική αυτή αλλά 

χρησιμοποιώντας σταθμισμένες μεταβλητές. Τα υποδείγματα αυτά κρίθηκαν περισσότερο 

αποτελεσματικά σε σύγκριση με αυτά χωρίς στάθμιση (Li and Sun, 2008), αλλά 

δημιουργήθηκαν και υβριδικά όπως στις έρευνες: Shin and Han, (1999); Park and Han 

(2002); Bian and Mazlack, (2003); Ahn and Kim, (2009); Li and Sun, (2011a). Όπως 

αναφέρθηκε και παραπάνω, ο κύριος λόγος δημιουργίας των υβριδικών υποδειγμάτων 

είναι ότι τα εξεταζόμενα υποδείγματα δεν παρουσίαζαν υψηλά ποσοστά επιτυχίας (Ahn 

and Kim, 2009), ενώ χρησιμοποιούν κυρίως τον αλγόριθμο κ – Πλησιέστερων γειτόνων. 

Πρόσφατη χρήση του αλγόριθμου των κ-πλησιέστερων γειτόνων είναι ο συνδυασμός του 

με έναν αλγόριθμο, ο οποίος βασίζεται στην οργάνωση και στη λειτουργία μιας κοινωνίας 

μελισσών και κυρίως στο ζευγάρωμα της βασίλισσας (Honey Bees Mating Optimization 

algorithm) (Marinaki et al., 2010). Παρόμοιοι αλγόριθμοι είχαν χρησιμοποιηθεί και 
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παλιότερα πάλι σε συνδυασμό με τον αλγόριθμο των κ – πλησιέστερων γειτόνων όπως 

είναι ο αλγόριθμος, του οποίου η λειτουργία βασίζεται στην κοινωνία των μυρμηγκιών και 

ιδιαίτερα στον εντοπισμό της τροφής από τα μυρμήγκια (ant colony) ή τον αλγόριθμο, του 

οποίου η λειτουργία προέρχεται από τον τρόπο οργάνωσης ενός σμήνους (particle swarm 

optimization based algorithm) (Marinakis et al., 2008; Marinakis et., al., 2009)14. Τέλος, η 

συλλογιστική των περιπτώσεων έχει συνδυαστεί με τη γκρι στατιστική και τα νευρωνικά 

δίκτυα (Sun and Hui, 2006), με την αναλυτική ιεραρχική διαδικασία (Park and Han, 2002) 

καθώς και με μεθόδους της πολυκριτήριας ανάλυσης για να γίνει πιο εύκολη η εφαρμογή 

τους (συγκεκριμένα της θεωρίας σχέσεων υπεροχής) όπως είναι ELECTRE, 

PROMETHEE και ORESTE15 και επανασυνδυασμός των παραπάνω υβριδικών 

υποδειγμάτων για τη δημιουργία ενός νέου – H2CBR (Li and Sun, 2009; Li and Sun, 

2010). Η σύγκριση των αποτελεσμάτων αυτών έδειξαν ότι το υπόδειγμα που προβλέπει με 

μεγαλύτερη ακρίβεια, βραχυπρόθεσμα, την πτώχευση μιας επιχείρησης είναι το υπόδειγμα 

RCBR, το οποίο συνδυάζει τη συλλογιστική των περιπτώσεων με την πολυκριτήρια 

τεχνική ORESTE. Αντίστοιχα υβριδικά υποδείγματα πρόκειται να αναφερθούν και 

παρακάτω στην κατηγορία των υποδειγμάτων πολυκριτήριας ανάλυσης. 

Η χρήση των υποδειγμάτων αυτών προτείνεται όταν το σύνολο του δείγματoς 

θεωρείται αντιπροσωπευτικό και ικανοποιητικό σε αριθμό (Ματσατσίνης et al., 2005). Η 

απλή εφαρμογή, το μειωμένο κόστος ανανέωσης των δεδομένων, ο μειωμένος 

απαιτούμενος χώρος αποθήκευσης των δεδομένων, η ανθεκτικότητα στο θόρυβο των 

δεδομένων (Αha, 1991; Aha et al., 1991), η αδυναμία υπερπροσαρμογής στα δεδομένα 

(Ahn and Kim, 2009) και η εύκολη κατανόηση του αποτελέσματος από τους χρήστες 

οδήγησαν στην εκτεταμένη χρήση των συγκεκριμένων υποδειγμάτων (Yip, 2004). 

Ορισμένα σημαντικά μειονεκτήματα της χρήσης των κ-πλησιέστερων αλγορίθμων, όπως 

αναφέρουν οι Breiman, Friedman, Olshen, and Stone (1984), μπορεί να θεωρηθούν τα 

παρακάτω: παρέχουν μειωμένη πληροφόρηση σε σχέση με το υπάρχον δείγμα ενώ η 

επιλογή της σωστής δομής, της σωστής εισαγωγής περιπτώσεων και της σωστής 

δεικτοδότησης της βάσης δεδομένων, δηλαδή της οργάνωσης της βάσης δεδομένων, για 

όσο το δυνατόν εύκολη ανάκληση περιπτώσεων, κρίνεται απαραίτητη για τη γρήγορη 

εξαγωγή του αποτελέσματος (Βλαχάβας κ.α, 2011). 

 

                                                 
14 Βλ. σελ. 76, Υποδείγματα Φυσικής Υπολογιστικής της παρούσας εργασίας 
15 Οι οποίες θα αναλυθούν στη συνέχεια στην παράγραφο 3.3.2 
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3.2.6  Μηχανές Διανυσμάτων Υποστήριξης (Support Vector Machines) 

Οι Μηχανές Διανυσμάτων Υποστήριξης, εισήχθησαν από τον Vapnik (1998). Η 

δημιουργία τους προέρχεται από το συνδυασμό της θεωρίας των νευρωνικών δικτύων και 

της στατιστικής θεωρίας μάθησης (Βλαχάβας κ.α, 2011). Σκοπός του Vapnik ήταν η 

δημιουργία ενός υποδείγματος, το οποίο θα συνδύαζε όλα τα θετικά στοιχεία και των δύο 

θεωριών και υποδειγμάτων όπως την εύκολη ανάλυση και την ανυπαρξία περιορισμών 

(Min and Lee, 2005).  

Ο διαχωρισμός των δεδομένων και ο καθορισμός των ορίων μη γραμμικών τάξεων, 

μέσα από τις Μηχανές Διανύσματος Υποστήριξης, πραγματοποιείται με τη δημιουργία 

μιας υπερεπιφάνειας μέσα από τη χρήση ενός ειδικού γραμμικού υποδείγματος (Min and 

Lee, 2005). Θα πρέπει να σημειωθεί, ότι η προτεινόμενη υπερεπιφάνεια δεν απαιτείται να 

είναι γραμμική ενώ επιλέγεται, μέσα από ένα μεγάλο εύρος, η υπερεπιφάνεια εκείνη που 

μεγιστοποιεί την απόσταση μεταξύ των ομάδων. Στη διαδικασία επιλογής φαίνεται 

χρήσιμος και ο τετραγωνικός προγραμματισμός. Δύο είναι οι βασικές έννοιες που 

συνδέονται με αυτή την κατηγορία υποδειγμάτων. Η πρώτη έννοια είναι η συνάρτηση 

πυρήνα (Kernel Function) και η δεύτερη έννοια είναι το Διάνυσμα Υποστήριξης (Support 

Vector). Οι συναρτήσεις πυρήνα συμβάλλουν στον απαραίτητο μετασχηματισμό του 

χώρου έτσι ώστε να εντοπιστεί η κατάλληλη υπερεπιφάνεια που διαχωρίζει το χώρο με 

όσο το δυνατόν λιγότερα λάθη και μεγιστοποίηση της απόστασης ανάμεσα στις δύο 

διαμορφωμένες ομάδες. Η συνάρτηση πυρήνα που επιλέγεται συχνότερα κατά τη χρήση 

των Μηχανών Διανυσμάτων Υποστήριξης για την πρόβλεψη μιας εταιρικής πτώχευσης 

είναι αυτή της ακτινωτής βάσης (radial basis function). Υπάρχουν και άλλες κατηγορίες 

συναρτήσεων όπως είναι: η γραμμική, η σιγμοειδής και η πολυωνυμική (Li and Sun, 

2011b) οι οποίες, όμως, δεν προτείνονται γιατί για τη σωστή εφαρμογή τους είναι 

απαραίτητη η ύπαρξη κατάλληλων παραμέτρων (Min et al., 2006, Ding et al., 2008). Από 

την άλλη πλευρά, ως διανύσματα υποστήριξης ορίζονται οι παρατηρήσεις ή τα σημεία που 

βρίσκονται πιο κοντά στη διαμορφωμένη υπερεπιφάνεια. Διαγραμματικά, τα διανύσματα 

υποστήριξης απεικονίζονται παρακάτω με κόκκινο χρώμα, ενώ η κάθετη γραμμή 

υποδηλώνει τη διαμορφωθείσα υπερεπιφάνεια: 
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Πηγή: Μin et al., (2006), pp 653 

Διάγραμμα 3.4: Διαγραμματική απεικόνιση διαχωρισμού δύο ομάδων με υπερεπιφάνεια 

Η χρήση των Μηχανών Διανυσμάτων Υποστήριξης, ως υποδείγματα, για την 

πρόβλεψη μιας εταιρικής πτώχευσης μετράει περίπου δέκα χρόνια ζωής. Αρχικά, 

χρησιμοποιηθήκαν μεμονωμένα οι Μηχανές Διανυσμάτων Υποστήριξης και στη συνέχεια 

τα αποτελέσματα συγκρίθηκαν με τα αντίστοιχα αποτελέσματα στατιστικών και ευφυών 

μεθόδων υποδεικνύοντας την υπεροχή των Μηχανών (Min and Lee, 2005; Shin et al., 

2005; Ding et al., 2008; Feki et al., 2011). Μάλιστα, τα σημεία που θεωρήθηκαν 

σημαντικά για αυτήν την υπεροχή ήταν τόσο οι περιορισμοί των στατιστικών 

υποδειγμάτων όσο και οι δυσκολίες των ευφυών μεθόδων – κυρίως των νευρωνικών 

δικτύων π.χ στην επιλογή της κατάλληλης δομής. Στη συνέχεια, διαμορφώθηκαν υβριδικά 

υποδείγματα συνδυάζοντας τις Μηχανές Διανυσμάτων Υποστήριξης με άλλα υποδείγματα 

– θεωρίες όπως είναι οι γενετικοί αλγόριθμοι και τα προσεγγιστικά σύνολα (Min et al., 

2006, Wu et al., 2007; Zhou and Tian, 2007; Chen and Hsiao, 2008). Σκοπός της 

δημιουργίας των υβριδικών υποδειγμάτων είναι η εξάλειψη των αυθαίρετων προσεγγίσεων 

που απαιτούνται στη δημιουργία των Μηχανών Διανυσμάτων Υποστήριξης, έτσι ώστε να 

βελτιωθούν τα ποσοστά σωστής ταξινόμησης και όπως φανερώνεται στις παραπάνω 

έρευνες αυτό επιτυγχάνεται ως ένα βαθμό. Τέλος, θα πρέπει να αναφερθούν οι 

προσπάθειες συνδυασμού των συγκεκριμένων Μηχανών με τη θεωρία των ελαχίστων 

τετραγώνων (Van Gestel et al., 2006) και τον ολοκληρωμένο δυαδικό διακριτικό κανόνα 

(integrated binary discriminant rule) (Hua et al., 2007) καταλήγοντας σε ικανοποιητικά 

αποτελέσματα.  

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, οι Μηχανές Διανυσμάτων Υποστήριξης 

προτιμώνται σε σύγκριση με τα νευρωνικά δίκτυα επειδή υπάρχει η δυσκολία επιλογής της 

δομής που θα πρέπει να εφαρμοσθεί ανάλογα με τα δεδομένα μας. Εκτός από αυτό όμως, 

ένα επιπλέον θετικό στοιχείο των Μηχανών είναι ότι μπορούν να ανταπεξέλθουν 
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περισσότερο ικανοποιητικά σε περιπτώσεις μεγάλης διασποράς των δεδομένων του 

δείγματος ή τοπικών ελαχίστων, μετασχηματίζοντας κατάλληλα τα δεδομένα, έτσι ώστε να 

διαμορφωθεί μία πιο σύνθετη επιφάνεια (Βλαχάβας κ.α, 2011), ενώ αποφεύγεται η 

υπερπροσαρμογή στα υπάρχοντα δεδομένα (Min and Lee, 2005). Τέλος, εφαρμόζουν την 

αρχή της δομικής ελαχιστοποίησης κινδύνου για να δημιουργήσουν μία βέλτιστη 

υπερεπιφάνεια διαχωρισμού μέσα από τον προσδιορισμό ενός βέλτιστου σφάλματος 

γενίκευσης και αντίστοιχης διόρθωσης του σφάλματος εκπαίδευσης (Min et al., 2006).  

3.2.7  Υποδείγματα Φυσικής Υπολογιστικής (Natural Computing Models) 

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται σε άρθρο του Paszkowicz (2009): 

«Παρακολούθησε τη φύση και ακολούθησε το δρόμο που έχει χαράξει αυτή για σένα»16. 

Μέσα από αυτή την παρατήρηση έχει προέλθει η συγκεκριμένη κατηγορία υποδειγμάτων 

με στόχο την επίλυση ενός προβλήματος με το βέλτιστο τρόπο. Τα υποδείγματα αυτά 

έχουν αναπτυχθεί σχετικά πρόσφατα με συνέπεια να μην υπάρχει μέχρι στιγμής αρκετή 

διεθνή βιβλιογραφία. Σύμφωνα με τη διάκριση που γίνεται από τους Dang, Brabazoni, 

Edelman και O’ Neil (2009) και η οποία υιοθετήθηκε και εδώ, τα υποδείγματα φυσικής 

υπολογιστικής μπορούν να διακριθούν στις παρακάτω ομάδες: νευρωνικά δίκτυα (neuro 

computing), κοινωνική υπολογιστική (social computing), εξελικτική προσέγγιση 

(evolutionary computing), αναπτυξιακή και γραμματική υπολογιστική (developmental and 

grammatical computing), ανοσοποιητική υπολογιστική (immunοcomputing) και 

υπολογιστική του φυσικού κόσμου (physical computing). Στην παρούσα εργασία, τα 

νευρωνικά δίκτυα λόγω της μεγάλης τους χρήσης και της ιδιαίτερης σημασίας τους έχουν 

παρουσιασθεί μεμονωμένα. Έτσι η πρώτη κατηγορία, που πρόκειται να εξεταστεί, 

ονομάζεται κοινωνική υπολογιστική και περιλαμβάνει τα υποδείγματα εκείνα που 

χρησιμοποιούν αλγόριθμους, η δημιουργία των οποίων προέρχεται από τον τρόπο 

λειτουργίας μιας κοινωνίας μέσα στη φύση. Η δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνει τα 

υποδείγματα εκείνα που κάνουν χρήση αλγόριθμων που προέρχονται από τη βιολογική 

λειτουργία του ανθρώπου (εξελικτική προσέγγιση – evolutional approach), η τρίτη 

κατηγορία ονομάζεται αναπτυξιακή και γραμματική υπολογιστική και συσχετίζεται με 

προτάσεις σε διάφορες γλώσσες όπως η “C” ενώ η τέταρτη σχετίζεται με το 

ανοσοποιητικό σύστημα του ανθρώπου. Τέλος, στην πέμπτη κατηγορία υπάγονται η 

κβαντική και η χαοτική μηχανική. Βέβαια υπάρχουν έρευνες που έχουν συνδυάσει 

αλγόριθμους και από τις δύο κατηγορίες (Zhang and Wu, 2011).   

                                                 
16 Φράση που διατυπώθηκε από τον Jean-Jacques Rousseau (“Emile,” 1762) 
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 Στην πρώτη ομάδα διακρίνονται: ο αλγόριθμος βελτιστοποίησης αποικίας  

μυρμηγκιών (Ant Colony Algorithm) και ο αλγόριθμος βελτιστοποίησης σμήνους (particle 

swarm optimization based algorithm).  Η δημιουργία του αλγόριθμου βελτιστοποίησης της 

αποικίας των μυρμηγκιών έγινε το 1996 (Dorigo et. al, 1996) με πρώτη εφαρμογή στον 

τουριστικό τομέα (Dorigo and Caro, 1999), χωρίς όμως να εφαρμοσθεί άμεσα στην 

πρόβλεψη μιας εταιρικής πτώχευσης. Η λειτουργία του βασίζεται στον τρόπο λειτουργίας 

μιας κοινωνίας μυρμηγκιών. Τα μυρμήγκια ζουν μέσα σε μικρές κοινωνίες. Για να 

μεταφέρουν την τροφή τους από το σημείο που βρίσκονται μέχρι τη φωλιά τους μπορούν 

να ακολουθήσουν πολλούς δρόμους. Κάθε μυρμήγκι ακολουθεί μία πορεία στην οποία 

αφήνει μία ουσία, τη λεγόμενη φερομόνη. Αν μια διαδρομή είναι καλύτερη σε σύγκριση 

με κάποιες άλλες, αυτό συνεπάγεται ότι περισσότερα μυρμήγκια θα ακολουθήσουν αυτή 

τη διαδρομή με αποτέλεσμα να υπάρχει μεγαλύτερη ποσότητα φερομόνης στη διαδρομή 

αυτή και να την ακολουθούν ακόμα περισσότερα μυρμήγκια, ενώ στις υπόλοιπες 

διαδρομές επειδή  δεν τις επιλέγουν τα μυρμήγκια, χάνεται η υπάρχουσα φερομόνη 

(Goletsis et al., 2009).  Η χρήση του αλγόριθμου στον τουριστικό κλάδο βοήθησε στη 

μείωση των αποστάσεων μεταξύ διαφόρων προορισμών. Η εφαρμογή του συγκεκριμένου 

αλγόριθμου επιδιώκεται έτσι ώστε να βρεθεί η κοντινότερη διαδρομή ανάμεσα σε 

ορισμένου προορισμούς. Στην περίπτωση της πρόβλεψης μιας εταιρικής πτώχευσης τα 

μυρμήγκια αντικαθιστώνται από τις επιχειρήσεις του δείγματός μας και η λογική του 

συστήματος είναι ο προσδιορισμός της συντομότερης διαδρομής προς την πτώχευση μέσα 

από τους αριθμοδείκτες τους (Κhodadadi et al., 2010). Έρευνες που επικεντρώθηκαν στην 

πρόβλεψη μιας εταιρικής πτώχευσης ή στην αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας 

μιας επιχείρησης με τη χρήση του συγκεκριμένου αλγόριθμου είναι:  Martens et al. (2008); 

Goletsis et al. (2009); Κhodadadi et al. (2010). Τα αποτελέσματα των ερευνών δεν είναι 

ακόμα ικανά να δώσουν τη δυνατότητα στον αλγόριθμο να αντικαταστήσει ένα υπάρχον 

υπόδειγμα, παρά μόνο να συνδυάζεται ο αλγόριθμος με άλλες τεχνικές και κατ’ επέκταση 

στη δημιουργία ενός νέου υβριδικού υποδείγματος. 

Στην ίδια ομάδα, όπως ήδη αναφέρθηκε, ανήκει ο αλγόριθμος βελτιστοποίησης 

σμήνους. Αυτός ο αλγόριθμος προτάθηκε από τους Kennedy και Eberhart (1997), 

βασίζεται στον τρόπο οργάνωσης ενός σμήνους πουλιών ή κάποιας αγέλης ψαριών. 

Συγκεκριμένα, εξετάζει πως ένας μεμονωμένος ζωντανός οργανισμός λειτουργεί στα 

πλαίσια ενός σμήνους, έτσι ώστε να μπορέσει όλο το σμήνος να φτάσει σε ένα 

συγκεκριμένο προορισμό. Κάθε πουλί μέσα στο σμήνος βλέπει διαφορετικό σημείο της 

77



 
 

διαδρομής με συνέπεια κατά την επικοινωνία τους να ακολουθείται η καλύτερη δυνατή 

διαδρομή, μέσα από τη συνεχή κοινωνική επαφή τους σμήνους. Κάθε πουλί 

αντιπροσωπεύει και μια λύση στο εξεταζόμενο σύστημα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα της 

ομάδας αυτής, είναι ο αλγόριθμος που βασίζεται στον τρόπο λειτουργίας και 

ζευγαρώματος των μελισσών. Η συγκεκριμένη ομάδα αλγορίθμων συνδυάστηκε με τη 

θεωρία του χάους, με τις μηχανές διανυσμάτων υποστήριξης, με τα νευρωνικά δίκτυα 

καθώς και  με υβριδικά υποδείγματα (π.χ ANFIS) για καλύτερα αποτελέσματα 

ταξινόμησης (πχ Zhou et al., 2008; Chauhan et al., 2009; Chen, 2011a).  

Η δεύτερη ομάδα μπορεί να διακριθεί στους γενετικούς αλγόριθμους (genetic 

algorithms) και στο γενετικό προγραμματισμό (genetic programming). Η δημιουργία τους 

βασίζεται στους νόμους εξέλιξης της φύσης που διατυπώθηκαν από το Δαρβίνο σύμφωνα 

με τους οποίους οι ισχυροί οργανισμοί θα υπερισχύσουν, θα επιβιώσουν κατά τη διάρκεια 

των χρόνων (Troiano et al.) και θα αναπαραχθούν με αποτέλεσμα τη διαιώνισή του είδους 

σε αντίθεση με τους μη ισχυρούς οργανισμούς, οι οποίοι δεν θα καταφέρουν να 

επιβιώσουν. Οι γενετικοί αλγόριθμοι αποτελούν το σύνδεσμό μεταξύ του ηλεκτρονικού 

υπολογιστή και της λειτουργίας της φύσης (Paszkowicz, 2009). Ουσιαστικά, 

αντικατοπτρίζουν τη λειτουργία των χρωμοσωμάτων μέσα στο ανθρώπινο σώμα. Η 

διαδικασία που ακολουθείται κατά την εφαρμογή των γενετικών αλγορίθμων είναι, 

αρχικά, ο προσδιορισμός και ο μετασχηματισμός των λύσεων που υπάρχουν σε ένα 

πρόβλημα ακόμα και αν ορισμένες από αυτές που επιλέγονται θεωρούνται μη έγκυρες. 

Στη συνέχεια, οι λύσεις αυτές βαθμολογούνται με τη βοήθεια μιας συνάρτησης 

καταλληλότητας για να προσδιοριστεί η σπουδαιότητά τους. Τέλος, δημιουργείται ένα 

δοχείο μέσα στο οποίο τοποθετούνται ζεύγη λύσεων, που αναπαράγονται και δημιουργούν 

νέες λύσεις. Λογικό είναι, ότι οι λύσεις με τη μεγαλύτερη σπουδαιότητα χρησιμοποιούνται 

συχνότερα, ενώ υπάρχουν διάφοροι τρόποι ζευγαρώματος (Βλαχάβας κ.α, 2011). Η 

εύκολη χρήση τους και η καλή διαχείριση μεγάλου αριθμού δεδομένων καθιστούν τους 

γενετικούς αλγόριθμους ως ένα σημαντικό εργαλείο στα χέρια των επιστημόνων ακόμα 

και αντικαθιστώντας τη χρήση του γραμμικού προγραμματισμού σε πολλές περιπτώσεις 

(Shapiro, 2001).  

H πρώτη χρήση των γενετικών αλγορίθμων, με σκοπό την πρόβλεψη μιας 

πτώχευσης, πραγματοποιήθηκε πριν από περίπου δεκαπέντε χρόνια (Kingdom and 

Feldman, 1995 όπως επισημαίνεται στους Shin και Lee, 2002). Οι προσπάθειες 

συνεχίζονται ακόμα στα τελευταία χρόνια καταλήγοντας σε αρκετά ικανοποιητικά 

78



 
 

αποτελέσματα όσον αφορά στην πρόβλεψη και στη σωστή ταξινόμηση των επιχειρήσεων 

(Varetto, 1998; Shin και Lee, 2002). Σημαντική, επίσης, θεωρείται η πρώτη έρευνα που 

ενσωμάτωσε ποιοτικές μεταβλητές στη χρήση των γενετικών αλγόριθμων (Kim and Han, 

2003). Όμως, οι γενετικοί αλγόριθμοι χρησιμοποιήθηκαν στη διαμόρφωση πολλών άλλων 

υποδειγμάτων17 όπως είναι τα νευρωνικά δίκτυα και οι μηχανές διανυσμάτων υποστήριξης 

με αντίστοιχα ικανοποιητικά αποτελέσματα (βλ. Back et al., 1996b; Min et al., 2006; Lin 

and Chen, 2008). 

Προέκταση των γενετικών αλγορίθμων θεωρείται ο γενετικός προγραμματισμός 

(Koza, 1992). Πρόκειται για μία τεχνική προγραμματισμού του ηλεκτρονικού υπολογιστή, 

η οποία προτιμάται όταν πρόκειται για τη λύση ενός πολυπλοκότερου προβλήματος με 

πολλές απαιτήσεις (Koza and Poli, 2005). Σκοπός του γενετικού προγραμματισμού είναι η 

αυτόματη δημιουργία προγραμμάτων μέσα από μικρότερα προγράμματα του υπολογιστή. 

Πρακτικά, πρόκειται για συνένωση πολλών γενετικών αλγορίθμων – περιπτώσεων, έναντι 

μεμονωμένων λύσεων που ήταν στους γενετικούς αλγόριθμους, και δημιουργία μιας 

καταλληλότερης λύσης. Έχει αποδειχθεί ότι η χρήση του γενετικού προγραμματισμού 

καταλήγει σε καλύτερα αποτελέσματα πρόβλεψης σε σύγκριση με παλιότερες στατιστικές 

ή ευφυείς μεθόδους πρόβλεψης (Alfaro-Cid et al., 2007; Etemadi et., al., 2008). Τέλος, 

όπως οι γενετικοί αλγόριθμοι έχουν χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία ενός υβριδικού 

υποδείγματος έτσι και ο γενετικός προγραμματισμός έχει συμβάλλει στη δημιουργία ενός 

αντίστοιχου υβριδικού υποδείγματος (Lee, 2006; Ravisankar et al., 2010)  

Στην τρίτη ομάδα ανήκει η γραμματική εξελικτική (grammatical evolution). 

Ουσιαστικά, πρόκειται για μία συντακτική - λεκτική απεικόνιση του γενετικού 

προγραμματισμού (Brabazon and O’ Neil, 2004), ενώ η δημιουργία της προήλθε μέσα από 

τη δημιουργία μιας πρωτεΐνης στον ανθρώπινο οργανισμό. Μέχρι στιγμής είναι λίγοι 

εκείνοι που έχουν ασχοληθεί με την πρόβλεψη μιας πτώχευσης μέσω της γραμματικής 

εξελικτικής (Brabazon et al., 2002; Brabazon and O’ Neil, 2004) ή με την αξιολόγηση της 

πιστοληπτικής ικανότητας μιας επιχείρησης (Brabazon and O’ Neil, 2006). 

Χαρακτηριστικό της τέταρτης ομάδας είναι ότι βασίζεται στο ανοσοποιητικό 

σύστημα ενός ανθρώπινου οργανισμού. Όπως το ανοσοποιητικό σύστημα ενός ανθρώπου 

προσπαθεί να εντοπίσει το ξένο οργανισμό και στη συνέχεια να παράγει τα κατάλληλα 

αντιγόνα έτσι και στον ανοσοποιητικό αλγόριθμο θα πρέπει να εντοπιστεί μέσα στο 

σύνολο του δείγματος οι πτωχευμένες επιχειρήσεις ως ξένοι οργανισμοί και να τις 
                                                 
17 Κυρίως για την επιλογή των κατάλληλων ανεξάρτητων μεταβλητών – αριθμοδεικτών.  
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αποβάλλει. Και αυτή η ομάδα αλγορίθμων αναπτύχθηκε σχετικά πρόσφατα με κύριες 

έρευνες στην πρόβλεψη μιας εταιρικής πτώχευσης ή στην αξιολόγηση της πιστοληπτικής 

ικανότητας τις: Singh and Sengupta (2007); Bhaduri (2009); Pang and Zhang (2010). 

 Η χαοτική μηχανική, ως εκπρόσωπος της πέμπτης ομάδας, έχει χρησιμοποιηθεί και 

αυτή στην πρόβλεψη μιας πτώχευσης. Θα πρέπει να αναφερθεί στην παρούσα φάση ότι 

πρόκειται να αναλυθούν τα υποδείγματα που βασίζονται στη θεωρία του χάους και στη 

θεωρία της καταστροφής, ως υποδείγματα που ανήκουν στην ίδια κατηγορία. Η διαφορά 

τους έγκειται ουσιαστικά στο χρόνο πραγματοποίησης. Η μεν καταστροφή συμβαίνει 

κάποια στιγμή, ενώ το χάος υπάρχει για ένα χρονικό διάστημα. Άλλωστε, η ίδια 

κατηγοριοποίηση έχει πραγματοποιηθεί και από τους Balcaen και Ooghe (2004). Τα 

υποδείγματα αυτά θεωρούν ότι μια επιχείρηση δραστηριοποιείται χαοτικά (θεωρία του 

χάους) ενώ αν επέλθει η πτώχευση, θεωρείται ως ένα καταστροφικό συμβάν (θεωρία 

καταστροφής) (Cybinski, 2001). Η πρώτη προσπάθεια χρήσης της θεωρίας καταστροφής 

στο γεγονός της πτώχευσης πραγματοποιήθηκε το 1980 πάνω σε τράπεζες (Ηο and 

Saunders, 1980). To ίδιο ή παρόμοια υποδείγματα εφαρμόσθηκαν την επόμενη χρονιά 

(Scapens et al., 1981) καθώς και δέκα χρόνια αργότερα (Gregory-Allen and Henderson, 

1991). To 1996 οι Lindsay και Campbell εφάρμοσαν τη θεωρία του χάους με σκοπό να 

προβλέψουν μια εταιρική πτώχευση. Συγκεκριμένα, υπέθεσαν ότι οι υγιείς επιχειρήσεις 

ακολουθούν μια περισσότερο χαοτική συμπεριφορά σε σχέση με τις επιχειρήσεις που 

πρόκειται να πτωχεύσουν και δημιούργησαν το αντίστοιχο υπόδειγμα. Αν και τα 

υποδείγματα αυτά αναλύουν δυναμικά την πορεία μιας επιχείρησης Balcaen και Ooghe 

(2004), παρόλα αυτά η παραπάνω υπόθεση Balcaen και Ooghe (2004) και το γεγονός ότι 

στη θεωρία της καταστροφής λαμβάνονται υπόψη ακραίες συμπεριφορές δεν θέτουν το 

υπόδειγμα ως ένα από τα ελκυστικότερα. Βέβαια, για να μην υφίσταται το τελευταίο 

μειονέκτημα έχει προταθεί να εφαρμοσθεί το υπόδειγμα της πεταλούδας  (Scapens et al., 

1981). 

3.2.8    Υποδείγματα Αναγνώρισης Προτύπων (Trait Recognition) 

Τα υποδείγματα Αναγνώρισης Προτύπων βασίζονται στην εφαρμογή αλγορίθμων 

που πρωτοχρησιμοποιήθηκαν στη γεωλογία και κυρίως στην πρόβλεψη των σεισμών. 

Πρώτοι οι Kolari, Caputo και Wagner (1996) εφάρμοσαν το υπόδειγμα αυτό στην 

πρόβλεψη των τραπεζικών πτωχεύσεων με τη βοήθεια της ασαφούς λογικής. Έχει 

χαρακτηρισθεί ως μία τεχνική προειδοποίησης που ενημερώνει τις επιχειρήσεις - τράπεζες 

για τυχόν αναγκαίες αλλαγές έτσι ώστε να μην επέλθει το «μοιραίο» γεγονός. Πρόκειται 
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για μια ευφυή, μη-παραμετρική τεχνική, η εφαρμογή της οποίας δεν απαιτεί κάποια 

υπόθεση όσον αφορά στις κατανομές των μεταβλητών. Η εφαρμογή της ακολουθεί 

τέσσερα γενικά στάδια (Κοlari et al., 1996). Κατά το πρώτο στάδιο, προσδιορίζονται τα 

κρίσιμα σημεία διαχωρισμού σε ομάδες για κάθε μεταβλητή ανάλογα με τα δεδομένα μας. 

Προτείνεται να προσδιοριστούν δύο σημεία έτσι ώστε να διαχωριστούν τα δεδομένα σε 

τρεις ομάδες. Στην περίπτωση της πρόβλεψης μιας εταιρικής πτώχευσης, η δεύτερη ομάδα 

θα περιλαμβάνει επιχειρήσεις τόσο υγιείς όσο και πτωχευμένες, ενώ οι υπόλοιπες δύο θα 

περιλαμβάνουν επιχειρήσεις υγιείς και πτωχευμένες αντίστοιχα. Θα πρέπει να δοθεί 

ιδιαίτερη σημασία γιατί αν τα σημεία διαχωρισμού είναι κοντά σε ακραίες τιμές είναι πολύ 

δύσκολο να διαμορφωθούν σωστά πρότυπα και κατ΄ επέκταση να διαμορφωθεί ένα σωστό 

υπόδειγμα πρόβλεψης.  Κατά το δεύτερο στάδιο και αφού έχουν προσδιοριστεί οι κρίσιμες 

τιμές διαχωρισμού, κάθε επιχείρηση κωδικοποιείται λαμβάνοντας έναν δυαδικό αριθμό 

ανάλογα με την τιμή που παίρνει για κάθε μεταβλητή. Στο τρίτο στάδιο, δημιουργείται μία 

μήτρα προτύπων για κάθε παρατήρηση. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η μήτρα αυξάνεται με 

γεωμετρική πρόοδο σε σχέση με κάθε αύξηση του αριθμού των μεταβλητών. Στο 

προτελευταίο στάδιο, ορίζονται ποια από τα παραπάνω πρότυπα μπορούν να θεωρηθούν 

κρίσιμα για το διαχωρισμό των επιχειρήσεων,  ποια δηλαδή πρότυπα χαρακτηρίζουν 

περισσότερο τις υγιείς επιχειρήσεις και όχι τις πτωχευμένες, καθώς και το αντίστροφο.  

Σύμφωνα με αυτά τα επιλεγμένα πρότυπα και τους πίνακες που σχεδιάζονται γίνεται και η 

ταξινόμηση των επιχειρήσεων κατά το τελευταίο στάδιο. 

Αρκετές έρευνες πραγματοποιήθηκαν με βάση τον τρόπο λειτουργίας που μόλις 

περιγράφηκε (Κοlari et al., 1996; Kolari et al., 2000; Jagtiani et al. 2000; Lanine and 

Velvet, 2006). Το υπόδειγμα αυτό συγκρίθηκε κυρίως με το υπόδειγμα της λογαριθμικής 

κατανομής πιθανότητας καταλήγοντας στην υπεροχή του πρώτου, ενώ εφαρμόσθηκε 

κυρίως για την πρόβλεψη τραπεζικών πτωχεύσεων. Πρόσφατη εξέλιξη του υποδείγματος 

είναι ο συνδυασμός του με τις μηχανές διανύσματος υποστήριξης, δημιουργώντας έτσι ένα 

υβριδικό υπόδειγμα πρόβλεψης της πτώχευσης όμως και πάλι στα πλαίσια του τραπεζικού 

συστήματος (Li et al., 2011a). Το γεγονός, όμως, ότι η τεχνική δεν μπορεί να προσδιορίσει 

ακριβώς τις μεταβλητές που παίζουν σημαντικό ρόλο στην πτώχευση, το γεγονός ότι τα 

αποτελέσματα δεν προσδιορίζουν την επιρροή της κάθε μεταβλητής στα λάθη και ότι δεν 

μπορεί με ακρίβεια να βρεθεί η αλληλοσυσχέτιση των μεταβλητών, αφήνοντας μεγάλο 

ρόλο στην κρίση του κάθε ερευνητή (Gaytán and Johnson, 2002), είναι κάποια από τα 
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μειονεκτήματα της τεχνικής που οδηγούν τους επιστήμονες στην περιορισμένη χρήση της 

μεθόδου. 
 

3.3  Υποδείγματα από το Χώρο της Επιχειρησιακής Έρευνας 

Παρά το γεγονός ότι οι πρώτες εφαρμογές της επιχειρησιακής έρευνας 

πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια επίλυσης στρατιωτικών προβλημάτων και σε σκηνικό 

πολέμου, με την πάροδο των χρόνων η επιχειρησιακή έρευνα εφαρμόσθηκε ακόμα και για 

την εύρεση βέλτιστων λύσεων στα πλαίσια της λειτουργίας μιας επιχείρησης (Οικονόμου 

και Γεωργίου, 1999). Έτσι, με τον όρο Επιχειρησιακή Έρευνα εννοείται «η βοήθεια που 

δίνεται στο στέλεχος για τη λήψη αποφάσεων παρέχοντας του κατάλληλες ποιοτικές 

πληροφορίες μέσα από τη χρήση επιστημονικών μεθόδων» (Saaty, 2004). Σύμφωνα με την 

Ένωση Ευρωπαϊκών Εταιριών επιχειρησιακής έρευνας, «αν και δεν υπάρχει επίσημος 

ορισμός για την επιχειρησιακή έρευνα, μπορεί να θεωρηθεί η επιστημονική διαδικασία προς 

την επίλυση των προβλημάτων» (Αltay and Green, 2006). Οι μέθοδοι της επιχειρησιακής 

έρευνας, οι οποίοι έχουν χρησιμοποιηθεί για την πρόβλεψη μιας εταιρικής πτώχευσης και 

θα αναλυθούν στη συνέχεια είναι: ο μαθηματικός προγραμματισμός, η περιβάλλουσα 

ανάλυση δεδομένων και η πολυκριτήρια ανάλυση.    

3.3.1     Υποδείγματα Μαθηματικού Προγραμματισμού (Mathematical Programming) 

Μέσα από τη χρήση του Μαθηματικού Προγραμματισμού γίνεται προσπάθεια να 

συνδυαστούν πολλές μεταβλητές μαζί σε μία αντικειμενική συνάρτηση. Οι μεταβλητές 

αυτές υπόκεινται σε διάφορους μεμονωμένους περιορισμούς, οι οποίοι λαμβάνονται 

υπόψη κατά τη διαδικασία βελτιστοποίησης της παραπάνω συνάρτησης, δηλαδή εύρεσης 

της βέλτιστης λύσης. Ανάλογα με τη μορφή της διαμορφωθείσας συνάρτησης, ο 

Μαθηματικός Προγραμματισμός μπορεί να διακριθεί στο Γραμμικό Προγραμματισμό 

(Linear Programming), στο μη - Γραμμικό Προγραμματισμό και στον Τετραγωνικό 

Προγραμματισμό (Quadratic Programming). Ο Γραμμικός Προγραμματισμός θεωρείται η 

πλέον διαδεδομένη μέθοδος, λόγω του εύκολου και γρήγορου υπολογισμού της 

αναζητούμενης λύσης, σε αντίθεση με το μη - Γραμμικό Προγραμματισμό. 

Αναλυτικότερα, ο Γραμμικός Προγραμματισμός περιλαμβάνει ένα σύνολο γραμμικών 

περιορισμών - συναρτήσεων και, συνήθως, συνεχών μεταβλητών, οι τιμές των οποίων 

μπορούν να προσδιοριστούν με βεβαιότητα κατά τη διαδικασία της επίλυσης (σκοπός είναι 

είτε η ελαχιστοποίηση είτε η μεγιστοποίηση) μιας αντικειμενικής γραμμικής συνάρτησης 

(Οικονόμου και Γεωργίου, 1999). Στο μη – Γραμμικό Προγραμματισμό οι περιορισμοί 
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που διέπουν τις μεταβλητές ή / και την αντικειμενική συνάρτηση μπορεί να μην έχουν 

γραμμική μορφή. Από την άλλη πλευρά, ο Τετραγωνικός Προγραμματισμός περιλαμβάνει 

ένα σύνολο γραμμικών περιορισμών όπως και ο Γραμμικός Προγραμματισμός αλλά η 

τελική - αντικειμενική συνάρτηση εμπεριέχει τετραγωνικούς όρους. Οι παραπάνω 

διακρίσεις βασίστηκαν στη μορφή που παίρνει η αντικειμενική συνάρτηση. Εκτός όμως 

από αυτόν το διαχωρισμό, ο Μαθηματικός Προγραμματισμός μπορεί να διακριθεί σε 

Συνεχή και σε Ακέραιο Προγραμματισμό, ανάλογα με τις τιμές των μεταβλητών που 

χρησιμοποιούνται. 

Εξελιγμένη μορφή του Μαθηματικού Προγραμματισμού αποτελεί ο 

Πολυκριτήριος Μαθηματικός Προγραμματισμός (MultiCriteria or MultiObjective 

Mathematical Programming – MCMP or MOMP), ο οποίος προέρχεται από το συνδυασμό 

του απλού Μαθηματικού Προγραμματισμού και της Πολυκριτήριας Λήψης Απόφασης, 

ενώ έχει αντικαταστήσει στη χρήση τον Απλό Μαθηματικό Προγραμματισμό (Zopounidis 

and Dimitras, 1998). Χαρακτηριστικό του παραπάνω προγραμματισμού είναι ότι 

υπάρχουν περισσότερες από μία αντικειμενικές συναρτήσεις, κάτι που το διαφοροποιεί 

από τον Απλό Μαθηματικό Προγραμματισμό (Δούμπος και Ζοπουνίδης, 2001). Σε αυτό το 

σημείο θα πρέπει να σημειωθεί ότι στον Πολυκριτήριο Προγραμματισμό δεν είναι πιθανή 

μία και μοναδική βέλτιστη λύση, λόγω των περιορισμών και του πλήθους των 

αντικειμενικών συναρτήσεων, αλλά η επίλυση του εξεταζόμενου προβλήματος περιέχει 

ένα σύνολο αποτελεσματικών λύσεων (αποτελεσματικές λύσεις κατά Pareto), δηλαδή ένα 

σύνολο των καλύτερων δυνατών λύσεων δοθέντων των περιορισμών και των επιθυμητών 

στόχων. Η διάκριση σε Γραμμικό (Multiple Criteria Linear Programming) και 

Τετραγωνικό Προγραμματισμό (Multiple Criteria Quadratic Programming) εμφανίζεται 

και εδώ όπως θα παρουσιασθεί παρακάτω αναλυτικότερα.  

Παραλλαγή ή μέθοδος επίλυσης του Μαθηματικού Προγραμματισμού θεωρείται ο 

Προγραμματισμός Στόχων (Goal Programming). Σκοπός της μεθόδου αυτής είναι η 

εύρεση μίας κατάλληλης λύσης, η οποία βελτιστοποιεί τη διαμορφωθείσα συνάρτηση 

αποκλίσεων από τους ορισμένους στόχους, δηλαδή η κατά το δυνατόν ελαχιστοποίηση του 

σφάλματος ταξινόμησης, και όχι η βελτιστοποίηση των αντικειμενικών συναρτήσεων 

σύμφωνα με την κεντρική ιδέα του Μαθηματικού Προγραμματισμού (Δούμπος και 

Ζοπουνίδης, 2001).  Οι δύο πιο γνωστές τεχνικές, που έχουν χρησιμοποιηθεί μέχρι στιγμής 

και έχουν προταθεί από τους Freed και Glover (1981 a, b), είναι η τεχνική μεγιστοποίησης 

της ελάχιστης απόστασης (Maximize the Minimum Distance) και η τεχνική 
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βελτιστοποίησης των αποκλίσεων (Optimize the Sum of Deviations) αλλά υπάρχει 

πληθώρα άλλων τεχνικών και μεθόδων που χρησιμοποιούνται για την επίλυση του 

μαθηματικού προγραμματισμού (Erenguc and Koehler, 1990; Östermark and Höglund, 

1998). Συγκεκριμένα, η λειτουργία της πρώτης τεχνικής βασίζεται στη μεγιστοποίηση της 

ελάχιστης απόστασης μεταξύ των δύο δεδομένων, στην παρούσα εξεταζόμενη περίπτωση 

δύο επιχειρήσεων, από το όριο που διακρίνει τις δύο διαμορφωθείσες ομάδες 

(πτωχευμένες και υγιείς επιχειρήσεις), ενώ στη λειτουργία της δεύτερης τεχνικής 

σημαντικό ρόλο διαμορφώνει η απόκλιση μιας λάθους ταξινομημένης επιχείρησης από το 

όριο και η απόσταση μίας σωστά ταξινομημένης επιχείρησης από το όριο αυτό. Ο 

προγραμματισμός στόχων άρχισε να καταλαμβάνει σημαντική θέση από τα μέσα της 

δεκαετίας του ’90, που εδραιώθηκε ως ένα πολύτιμο εργαλείο προς την επίλυση διαφόρων 

προβλημάτων (Aouni and Kettani, 2001). Όπως έχει αναφερθεί και παραπάνω, οι διάφορες 

μορφές του μαθηματικού προγραμματισμού έχουν χρησιμοποιηθεί, επίσης, ως ένα 

εργαλείο στη διαδικασία δημιουργίας και επιλογής της κατάλληλης υπερεπιφάνειας στις 

Μηχανές Υποστήριξης Διανυσμάτων (Wu and Zhou, 2005; Nakayama et al., 2003). 

Η χρήση του Μαθηματικού Προγραμματισμού, είτε Απλού είτε Πολυκριτήριου, 

δεν περιορίστηκε στην εύρεση λύσεων για προβλήματα ενός συγκεκριμένου κλάδου ή ένα 

συγκεκριμένο είδος προβλημάτων. Αντιθέτως, όπως όλα τα παραπάνω υποδείγματα έτσι 

και ο Μαθηματικός Προγραμματισμός, εφαρμόσθηκε σε ένα μεγάλο εύρος προβλημάτων 

διαφόρων τομέων και κλάδων, ένα εκ των οποίων είναι η επιτυχής και άμεση πρόβλεψη 

των εταιρικών πτωχεύσεων στη χρηματοοικονομική διοίκηση. Μάλιστα, η πρώτη 

εφαρμογή στο πρόβλημα της σωστής ταξινόμησης πτωχευμένων και μη επιχειρήσεων 

πραγματοποιήθηκε με τη χρήση του γραμμικού προγραμματισμού στόχων (Gupta et al., 

1990). Το υπόδειγμα αυτό βασίστηκε σε ένα δείγμα 60 πτωχευμένων επιχειρήσεων κατά 

τη χρονική περίοδο 1971 -1986 και 60 υγιών επιχειρήσεων, του ίδιου κλάδου, ενώ οι 

αριθμοδείκτες που χρησιμοποιήθηκαν στο υπόδειγμα αυτό ήταν ίδιοι με τους 

αριθμοδείκτες που είχε χρησιμοποιήσει ο Altman στο αρχικό του υπόδειγμα για να 

εφαρμόσει τη διακριτική ανάλυση. Αυτή η επιλογή των αριθμοδεικτών έκανε πιο εύκολη 

τη σύγκριση των δύο υποδειγμάτων στα επιλεγμένα δεδομένα, με αποτέλεσμα την 

υπεροχή του γραμμικού προγραμματισμού στόχου σε σύγκριση με τη διακριτική ανάλυση. 

Επίσης, η υπεροχή του μαθηματικού προγραμματισμού έναντι της γραμμικής διακριτικής 

συνάρτησης επιβεβαιώθηκε και στη συνέχεια μέσα από διάφορες άλλες εφαρμογές, 

ιδιαίτερα όταν παραβιάζονται οι υποθέσεις της δεύτερης (Ziari et al., 1997; Lam and Moy, 
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2002). Κατά τη διάρκεια της ίδιας δεκαετίας, ο μαθηματικός προγραμματισμός 

χρησιμοποιήθηκε και στην πιστοληπτική ικανότητα δανείων. Αυτή η προσπάθεια 

θεωρείται σημαντική γιατί μέσα από τη χρήση ορισμένων στατιστικών μεθόδων 

προσπάθησε να ελαχιστοποιήσει τα μειονεκτήματα του μαθηματικού προγραμματισμού, 

όπως για παράδειγμα την αδυναμία προσδιορισμού των σημαντικών μεταβλητών που θα 

πρέπει να περιλαμβάνονται στο υπόδειγμα και το γεγονός ότι δεν υποθέτεται μία 

κατανομή για τα λάθη καταλήγοντας σε εκτιμήσεις χωρίς κάποιο στατιστικό υπόβαθρο 

(Ziari et al., 1997). 

Μεγάλη εξέλιξη στην κατηγορία των υποδειγμάτων αυτών πραγματοποιείται την 

επόμενη δεκαετία. Το 2000 προτάθηκε η χρήση του ημι - καθορισμένου προγραμματισμού 

(semi definite programming model), το οποίο διαμορφώνει μία υπερ - έλλειψη 

(hyperellipsoid) για την ταξινόμηση των δεδομένων σε ομάδες σε αντίθεση με το 

υπερεπίπεδο που διαμορφώνεται από το γραμμικό προγραμματισμό ή την υπερβολή που 

διαμορφώνεται από τον τετραγωνικό προγραμματισμό (Konno and Kobayashi, 2000).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: Konno and Kobayashi, (2000), pp 266 

 

Στο διάγραμμα 3.5 γίνεται εμφανής η διαφορά μεταξύ του υπερεπιπέδου, της 

υπερβολής και της υπερέλλειψης. Η υπερβολή παρουσιάζει μεγαλύτερη «ελαστικότητα» 

σε σύγκριση με την υπερέλλειψη και το υπερεπίπεδο. Αυτό δίνει τη  δυνατότητα για την 

καλύτερη δυνατή διάκριση του δείγματος, με τρόπο που να διαχωρίζεται με μεγάλη 

Διάγραμμα 3.5: Διάκριση με υπερεπίπεδο, με υπερβολή και με υπερ-έλλειψη 

Υπερβολή 

Υπερεπίπεδο

Υπερ - έλλειψη 

Υπερβολή 
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επιτυχία το δείγμα. Η έρευνα κατέληξε, μέσα από ένα δείγμα Ιαπωνικών πτωχευμένων 

(για την ακρίβεια εθελοντικά ρευστοποιημένων) και υγιών επιχειρήσεων, στο γεγονός ότι 

η μέθοδος με τα καλύτερα ποσοστά σωστής ταξινόμησης είναι ο τετραγωνικός 

προγραμματισμός, ακολουθεί ο ημι - καθορισμένος προγραμματισμός και τελευταίος είναι 

ο γραμμικός προγραμματισμός. Όμως, ο ημι - καθορισμένος προγραμματισμός θεωρείται 

καλύτερος σε περιπτώσεις αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας των επιχειρήσεων, 

ιδιαίτερα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (Konno et al., 2002). Επίσης, ένα πρωτότυπο 

υπόδειγμα μαθηματικού προγραμματισμού που ενσωματώνει κατά τον υπολογισμό του 

και τα σφάλματα ταξινόμησης (τύπου Ι και ΙΙ) χρησιμοποιήθηκε για την πρόβλεψη των 

εταιρικών πτωχεύσεων παρουσιάζοντας ικανοποιητικά αποτελέσματα (Nanda and 

Pendharkar, 2001). Μάλιστα, τα αποτελέσματα αυτά συγκρίθηκαν με τα ανάλογα 

αποτελέσματα της διακριτικής ανάλυσης, του απλού μαθηματικού προγραμματισμού, ενός 

απλού γενετικού αλγόριθμου και ενός γενετικού αλγόριθμου που ενσωματώνει το σφάλμα 

ταξινόμησης. Το συμπέρασμα της έρευνας ήταν ότι  τα υποδείγματα με τα καλύτερα 

ποσοστά σωστής ταξινόμησης ήταν αυτά που λάμβαναν υπόψη τους το κόστος της λάθους 

ταξινόμησης. 

Οι αριθμοδείκτες του υποδείγματος του Altman καθώς και του Ohlson 

επαναχρησιμοποιήθηκαν σε υπόδειγμα του πολυκριτήριου γραμμικού προγραμματισμού 

για την πρόβλεψη των πτωχεύσεων (Kwak et al., 2004). Το δείγμα της έρευνας 

αποτελούνταν από πτωχευμένες και υγιείς επιχειρήσεις που προέρχονταν από τρία μεγάλα 

χρηματιστήρια παγκοσμίως μέσα στο χρονικό διάστημα μιας επταετίας (1992 - 1998). 

Όπως και παλιότερα, τα αποτελέσματα συγκρίθηκαν με αυτά της διακριτικής ανάλυσης 

και του λογαριθμικού υποδείγματος πιθανότητας φανερώνοντας την υπεροχή του 

πολυκριτήριου γραμμικού προγραμματισμού. Επέκταση της παραπάνω έρευνας, συνέκρινε 

τον πολυκριτήριο γραμμικό προγραμματισμό, τη διακριτική ανάλυση, το λογαριθμικό 

υπόδειγμα πιθανότητας, τα δέντρα αποφάσεων και τις μηχανές διανύσματος υποστήριξης 

μέσα από ένα δείγμα Κορεάτικων επιχειρήσεων για το χρονικό διάστημα 1997 - 2003 

(Kwak et al., 2011). Τα στατιστικά υποδείγματα παρουσίαζαν υψηλότερα ποσοστά 

λανθασμένης ταξινόμησης σε σύγκριση με τα υπόλοιπα υποδείγματα (είτε του 

μαθηματικού προγραμματισμού είτε των υπολοίπων ευφυών υποδειγμάτων). Μία από τις 

πιο πρόσφατες συγκρίσεις, πάντα στα πλαίσια της πρόβλεψης μιας εταιρικής πτώχευσης, 

είναι αυτή μεταξύ του πολυκριτήριου τετραγωνικού προγραμματισμού, του λογαριθμικού 

υποδείγματος πιθανότητας και των μηχανών διανύσματος υποστήριξης (Wang et al., 
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2009). Σύμφωνα με το δείκτη σωστής ταξινόμησης του συνόλου των επιχειρήσεων 

υπερέχει το λογαριθμικό υπόδειγμα πιθανότητας, ενώ ακολουθεί ο πολυκριτήριος 

τετραγωνικός προγραμματισμός. Αντίστροφη κατάταξη παρουσιάζεται σύμφωνα με το 

δείκτη σωστής ταξινόμησης των προβληματικών επιχειρήσεων παραμένοντας όμως οι 

μηχανές διανύσματος υποστήριξης στην τρίτη θέση με τα υψηλότερα ποσοστά 

λανθασμένης ταξινόμησης.   

Ο Μαθηματικός Προγραμματισμός αποτελεί χρήσιμο εργαλείο στα χέρια των 

επιστημόνων κυρίως λόγω του ότι για την εφαρμογή του δεν χρειάζονται υποθέσεις 

παρόμοιες με αυτές για την εφαρμογή της διακριτικής ανάλυσης. Όμως μειονεκτήματα 

όπως η κατάληξη σε μη αποδεκτές, μη κατάλληλες ή απεριόριστες λύσεις, η αδυναμία 

υπολογισμού της στατιστικής σημαντικότητας των επιλεγμένων παραμέτρων και η χρήση 

μη έμπιστων μεθόδων και τεχνικών, θέτουν το Μαθηματικό Προγραμματισμό σε 

καθεστώς αμφισβήτησης χωρίς να δίνεται η δυνατότητα της πλήρης επικράτησης της 

μεθόδου έναντι των υπολοίπων (Koehler, 1990; Ziari et al., 1997).  

Τέλος, ιδιαίτερη περίπτωση του Γραμμικού Προγραμματισμού θεωρείται η 

Περιβάλλουσα Ανάλυση Δεδομένων (Data Envelopment Analysis). Το υπόδειγμα αυτό 

προτάθηκε το 1978 (Charnes et al., 1978), ενώ χρησιμοποιήθηκε στον επιχειρησιακό 

κλάδο, αρχικά, ως εργαλείο αξιολόγησης της απόδοσης και της παραγωγής μιας 

επιχείρησης ενώ στη συνέχεια αποτέλεσε εργαλείο για την πρόβλεψη μιας εταιρικής 

πτώχευσης. Πρόκειται για μία μη-παραμετρική μέθοδο που ο αρχικός της σκοπός είναι ο 

προσδιορισμός του αποτελέσματος ενός πηλίκου. Το πηλίκο αυτό προέρχεται από το 

αποτέλεσμα ενός σταθμισμένου συνόλου εκροών προς ένα αντίστοιχο σταθμισμένο 

σύνολο εισροών της κάθε εξεταζόμενης επιχείρησης και η τιμή του κυμαίνεται από μηδέν 

έως ένα. Η ύπαρξη εισροών και εκροών είναι ένα χαρακτηριστικό της ανάλυσης αυτής που 

την διαφοροποιεί από τον προγραμματισμό στόχων (Sueyoshi, 1999). Ο προσδιορισμός 

του αποτελέσματος οδηγεί στη χρήση του γραμμικού προγραμματισμού, σύμφωνα με τον 

οποίο δημιουργείται ένα αποτελεσματικό σύνορο αποδοτικότητας (σε περιπτώσεις 

μέτρησης της απόδοσης) ή ένα σύνορο πτώχευσης (σε περιπτώσεις πρόβλεψης μιας 

πτώχευσης) όπου συγκρίνεται κάθε εξεταζόμενη επιχείρηση για να προσδιοριστεί αν 

πράγματι είναι αποδοτική ή οδηγείται προς την πτώχευση. Τα θετικά σημεία της 

Περιβάλλουσας Ανάλυσης είναι ότι: α)πρόκειται για μία εύκολη και γρήγορη διαδικασία 

εύρεσης αποτελέσματος, β) δεν χρειάζονται υποθέσεις αντίστοιχες των στατιστικών 

υποδειγμάτων όσον αφορά στην κατανομή των δεδομένων και την μήτρα διακύμανσης και 
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συνδιακύμασης ενώ γ) οι επιχειρήσεις που τοποθετούνται εκτός του αποτελεσματικού 

συνόρου μπορούν να προσδιορίσουν τις απαραίτητες ενέργειες που πρέπει να εφαρμόσουν 

για να τοποθετηθούν, να πλησιάσουν περισσότερο ή να αποφύγουν το αποτελεσματικό 

σύνορο – σύνορο πτώχευσης, ενέργειες ανάλογες ή μη με τις ενέργειες των επιχειρήσεων 

που βρίσκονται πάνω του (Premachandra et al., 2009). Όμως, λόγω του  ότι το υπόδειγμα 

αυτό δεν μπορεί να εφαρμοσθεί σε περιπτώσεις που τα δεδομένα λαμβάνουν αρνητικές 

τιμές σε συνδυασμό με το ότι δεν μπορεί να διαχειριστεί μία μετατόπιση συνόρου κατά τη 

διάρκεια των χρόνων (Premachandra et al., 2009; Sueyoshi and Goto, 2009a) και ότι είναι 

δύσκολη η εφαρμογή ελέγχου στατιστικών υποθέσεων(Cooper et al., 2007), οδήγησαν στη 

δημιουργία νέων εξελιγμένων υποδειγμάτων, βασισμένα στην αρχική ιδέα της 

περιβάλλουσας ανάλυσης. Ορισμένα τέτοια υποδείγματα είναι η εκτεταμένη 

περιβάλλουσα ανάλυση (extended DEA), ο συνδυασμός της περιβάλλουσας με τη 

διακριτική ανάλυση (DEA-DA)(Retzlaff and Puelz, 1996), που περιλαμβάνει όλα τα 

θετικά στοιχεία της περιβάλλουσας και της διακριτικής ανάλυσης καθώς και η DEA-DA 

μικτού ακέραιου προγραμματισμού (mixed integer programming DEA-DA) (Sueyoshi, 

2006). Σε αυτή τη δημιουργία συνέβαλλε και η σχέση που προσδιορίστηκε μεταξύ των δύο 

μεθόδων αφού πρώτα συγκρίθηκαν. Στο παρακάτω διάγραμμα 3.6 εντοπίζεται η κυριότερη 

διαφορά μεταξύ της Περιβάλλουσα και της Διακριτικής Ανάλυσης με τη διακριτική 

ανάλυση να διαχωρίζει το δείγμα με τη βοήθεια μιας ευθείας γραμμής ενώ η 

περιβάλλουσα ανάλυση διαμορφώνει ένα σύνορο πτώχευσης αποτελούμενο από ένα 

σύνολο γραμμών: 
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Πηγή: Premachandra et al., (2009), pp 416             Πηγή: Sueyoshi, (1999), pp 569 

  

 

  

Διάγραμμα 3.6: Α) Διαγραμματική απεικόνιση της Περιβάλλουσας Ανάλυσης 
Δεδομένων ως υπόδειγμα πρόβλεψης εταιρικών πτωχεύσεων, Β) Διαγραμματική 
απεικόνιση της Διακριτικής Ανάλυσης ως υπόδειγμα πρόβλεψης εταιρικών 

πτωχεύσεων 

Z1 

Z2 
Σύνορο Πτώχευσης 

Y 

X 
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Αρχικά, η περιβάλλουσα ανάλυση δεν χρησιμοποιήθηκε για να ταξινομήσει τις 

επιχειρήσεις σε πτωχευμένες και μη, αλλά αποτέλεσε μέθοδο για τον προσδιορισμό της 

αποδοτικότητας των επιχειρήσεων, κυρίως τραπεζών, έτσι ώστε το μέγεθος αυτό να 

αποτελέσει μεταβλητή για το επιλεχθέν υπόδειγμα πρόβλεψης της πτώχευσης (Barr and 

Siems, 1992; Barr et al., 1994; Miller and Noulas, 1995; Barr and Siems, 1997; Li et al., 

2011b). Στα πλαίσια αυτών των προσπαθειών έχει εφαρμοσθεί το λογαριθμικό υπόδειγμα 

πιθανότητας και το κανονικό υπόδειγμα πιθανότητας. Στη συνέχεια όμως, η 

Περιβάλλουσα Ανάλυση Δεδομένων αποτέλεσε το κύριο υπόδειγμα ταξινόμησης των 

επιχειρήσεων σε πτωχευμένες και μη, καταλήγοντας σε υψηλά ποσοστά σωστής 

ταξινόμησης (Cielen et al., 2004; Premachandra et al., 2009). 

Το δείγμα των παραπάνω ερευνών προέρχονταν από Βελγικές και Αμερικάνικες 

επιχειρήσεις αντίστοιχα, ενώ η κύρια μέθοδος πρόβλεψης συγκρίθηκε με το λογαριθμικό 

υπόδειγμα πιθανότητας και με το δέντρο αποφάσεων καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι η 

νέα μέθοδος μπορεί να σταθεί ισάξια αν όχι καλύτερα για την πρόβλεψη μιας πτώχευσης. 

Τέλος, η πιο πρόσφατη προσπάθεια βελτίωσης της Περιβάλλουσας Ανάλυσης είναι ο 

συνδυασμός της με τη διακριτική Ανάλυση, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω. Έρευνες 

έχουν χρησιμοποιήσει το νέο υβριδικό υπόδειγμα για την κατηγοριοποίηση πτωχευμένων 

και μη επιχειρήσεων (Sueyoshi, 2006; Sueyoshi and Goto, 2009a; Sueyoshi and Goto, 

2009b). Η λειτουργία αυτού του υβριδικού υποδείγματος μπορεί να διακριθεί σε δύο 

στάδια. Κατά το πρώτο στάδιο, γίνεται η ταξινόμηση των επιχειρήσεων και ο εντοπισμός, 

αν υπάρχει, της επικάλυψης με σκοπό την ελαχιστοποίηση των λανθασμένων 

ταξινομήσεων ενώ κατά το δεύτερο στάδιο, πραγματοποιείται η μαθηματική διαχείριση 

της επικάλυψης (Sueyoshi, 1999). Η επικάλυψη αυτή μπορεί να παρομοιασθεί με τη 

δεύτερη ομάδα από το υπόδειγμα της διακριτικής ανάλυσης του Altman (1968). Σύμφωνα 

με τα ποσοστά σωστής και λάθους ταξινόμησης το υβριδικό υπόδειγμα DEA-DA κρίνεται 

καλύτερο σε σύγκριση με άλλα υποδείγματα της περιβάλλουσας ανάλυσης και προτείνεται 

αντίστοιχα η εφαρμογή του. 

3.3.2     Πολυκριτήρια Υποδείγματα Ταξινόμησης (Multi-criteria Aid) 

 Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει υποδείγματα, τα οποία προέρχονται από τις τρεις 

υπόλοιπες διακρίσεις, χωρίς να περιλαμβάνεται ο πολυκριτήριος μαθηματικός 

προγραμματισμός που αναφέρθηκε στην προηγούμενη κατηγορία, σύμφωνα με το 

διαχωρισμό των Pardalos et al. (1995). Οι τρεις αυτές διακρίσεις είναι η πολυκριτήρια 

θεωρία χρησιμότητας, η θεωρία των σχέσεων υπεροχής και η αναλυτική – συνθετική 
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προσέγγιση. Ενδεικτικά, οι Zopounidis και Doumpos (2002); Spronk, Steuer και 

Zopounidis (2005) παραθέτουν βιβλιογραφία, στην οποία γίνεται προσπάθεια πρόβλεψης 

μιας εταιρικής πρόβλεψης μέσω των παραπάνω διακρίσεων με τις αντίστοιχες τεχνικές 

που χρησιμοποιούνται. Τα υποδείγματα του μαθηματικού προγραμματισμού, μέσα στα 

οποία συμπεριλαμβάνονται και τα υποδείγματα του πολυκριτήριου μαθηματικού 

προγραμματισμού, αποτελούν ξεχωριστή κατηγορία υποδειγμάτων λόγω του ότι 

προσπαθούν να λύσουν κατά κύριο λόγο προβλήματα εύρεσης και επιλογής της βέλτιστης 

λύσης (Δούμπος και Ζοπουνίδης, 2001).    

Παρακάτω, πρόκειται να αναλυθούν μεμονωμένα οι τρεις προαναφερθείσες 

διακρίσεις καθώς και οι αντίστοιχες τεχνικές από τις οποίες πηγάζουν. Αρχικά, η 

πολυκριτήρια θεωρία χρησιμότητας αποτελεί σημείο αναφοράς για την πολυκριτήρια 

ανάλυση και μπορεί να θεωρηθεί το θεμέλιό της. Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό από την 

ονομασία της η κυριότερη συνάρτηση είναι αυτή της χρησιμότητας, η οποία 

διαμορφώνεται με τη συνεργασία ενός ειδικού και ενός ατόμου που αποφασίζει τα 

κριτήρια επιλογής καθώς και τους συντελεστές βαρύτητάς τους. Έτσι, δημιουργείται μια 

συνάρτηση με τα κριτήρια επιλογής και τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας που 

θέτονται και δημιουργείται ένα υπόδειγμα ανάλογο αναγκαστικα με τη λογική του 

παραάνω ατόμου. Στη  διάκριση αυτή ανήκει η τεχνική της αναλυτικής ιεραρχικής 

διαδικασίας (Αnalytic Hierarchy Process), η οποία έχει χρησιμοποιηθεί στα πλαίσια 

αποτροπής μια πτώχευσης, με στόχο να την προβλέψει άμεσα (Spronk et al., 2005).  Η 

ονομασία της τεχνικής αυτής προέρχεται από τη διαμορφωθείσα δομή της, αφού 

δημιουργείται μία ιεραρχική δομή, η κορυφή της οποίας ταυτίζεται με το στόχο του 

προβλήματος ενώ ακολουθούν τα κριτήρια επιλογής και καταλήγει στις εναλλακτικές 

προτάσεις ή στις ομάδες, αν πρόκειται για πρόβλημα ταξινόμησης. Στη συνέχεια και αφού 

έχουν εισαχθεί τα δεδομένα υπολογίζονται οι συντελεστές βαρύτητας και διαμορφώνεται 

το υπόδειγμα. Η τεχνική αυτή έχει τη δυνατότητα να συνδυάσει ποσοτικές αλλά και 

ποιοτικές μεταβλητές, ενώ τα θετικά σημεία της αποτελούν η ευκολία στην εφαρμογή της 

και η κατανόηση της διαδικασίας εξαγωγής του συμπεράσματος. Από την άλλη πλευρά 

όμως, η δυσκολία επαναχρησιμοποίησης του υποδείγματος και το φαινόμενο της 

αναστροφής της ταξινόμησης λόγω προσθήκης ή αφαίρεσης εναλλακτικών προτάσεων ή 

ομάδων, αποτελούν τα μειονεκτήματά της που έχουν επισημανθεί από τις κριτικές του 

υποδείγματος. Οι Yurdakuland και İç (2004) χρησιμοποίησαν τη δομή της αναλυτικής 

ιεράρχησης για να αξιολογήσουν την πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων και κατ’ 
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επέκταση την πιθανότητα πτώχευσης τους.  Τέλος,  η δομή έχει χρησιμοποιηθεί για να 

προσδιορίσει τους συντελεστές βαρύτητες σε άλλα υποδείγματα όπως είναι  κατά κύριο 

λόγο αυτά της συλλογιστικής των περιπτώσεων δημιουργώντας νέα υβριδικά υποδείγματα 

(Park and Han, 2002). 

Η δεύτερη διάκριση, αυτή δηλαδή της θεωρίας των σχέσεων υπεροχής, βασίζεται 

στη διαμόρφωση μιας σχέσης υπεροχής μεταξύ των εναλλακτικών προτάσεων και κατ΄ 

επέκταση πραγματοποιείται η αξιολόγησή τους με βάση αυτή τη σχέση έτσι ώστε να 

καταλήξει όλη η διαδικασία στην καλύτερη δυνατή επιλογή, στην πρόταση δηλαδή που 

υπερέχει. Κατά τη διαμόρφωση, όμως, αυτής της σχέσης υπεροχής μπορεί να καταλήξει σε 

μια σχέση υπεροχής σε συνδυασμό με την ασαφή λογική, όπως αυτή αναλύθηκε 

παραπάνω. Για να μην παρουσιάζεται αυτή η δυσκολία κατά την προσπάθεια επίλυσης 

προβλημάτων ταξινόμησης, δημιουργούνται  οι εικονικές εναλλακτικές προτάσεις μέσα 

από τα υπάρχοντα πρότυπα σύμφωνα με τα οποία γίνεται η ταξινόμηση. Ορισμένες 

τεχνικές που βασίζονται στη θεωρία της υπεροχής και έχουν χρησιμοποιηθεί στα πλαίσια 

πρόβλεψης της πτώχευσης είναι η ομάδα ELECTRE, ORESTE και PROMETHEE 

(Dimitras et al. 1995). Από τις τρεις παραπάνω τεχνικές, η πλέον πιο διαδεδομένη είναι η 

ομάδα ELECTRE (ELimination and Choice Traslating REality) και συγκεκριμένα η 

ELECTRE TRI, η οποία χρησιμοποιείται με σκοπό να ταξινομήσει κάθε φορά τις 

εξεταζόμενες εναλλακτικές προτάσεις στις δεδομένες ομάδες ταξινόμησης. 

Αναλυτικότερα, έστω ένα σύνολο A, το οποίο απαρτίζεται από τις μεμονωμένες 

εξεταζόμενες επιχειρήσεις του δείγματος. Οι ομάδες που διαχωρίζονται στο σύνολό τους 

έστω ότι είναι δύο με D1 ως την καλύτερη δυνατή ομάδα, την ομάδα δηλαδή που 

περιλαμβάνει το σύνολο των βιώσιμων και των καλύτερων επιχειρήσεων και D2  ως τη 

χειρότερη ομάδα, την ομάδα δηλαδή που περιλαμβάνει το σύνολο των πτωχευμένων 

επιχειρήσεων. Η διάκριση των επιχειρήσεων πραγματοποιείται μέσα από τη χρήση των 

αριθμοδεικτών βασιζόμενοι στις κριτικές τιμές που ορίζονται αντίστοιχα σε κάθε 

περίπτωση. Έτσι, η καλύτερη επιχείρηση της δεύτερης ομάδας αποτελεί ταυτόχρονα τη 

χειρότερη επιχείρηση της πρώτης ομάδας και ιεραρχικά την τελευταία. Σύμφωνα με τα 

οριζόμενα όρια και τις βάσεις της θεωρίας των σχέσεων υπεροχής επιλύεται το 

εξεταζόμενο πρόβλημα. Η δυσκολία εφαρμογής της τεχνικής αυτής έγκειται στον 

προσδιορισμό των συντελεστών βαρύτητας, στον προσδιορισμό των επιχειρήσεων, κατ’ 

επέκταση εύρεσης των κριτικών τιμών και στο δύσκολο προσδιορισμό των παραγόντων 

προτίμησης, αδιαφορίας και βέτο που συνολικά αποτελούν τις παραμέτρους – έννοιες της 
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τεχνικής . Για να μειωθεί ο βαθμός δυσκολίας εφαρμογής της τεχνικής έχουν προταθεί οι 

συνδυασμοί του με αλγόριθμους παρόμοιους με τους γενετικούς αλγόριθμους (Doumpos 

and Zopounidis, 2011) καθώς και με τη συλλογιστική των περιπτώσεων, όπως αναφέρθηκε 

και στη συγκεκριμένη κατηγορία (Li and Sun, 2010). 

Παρόμοιο τρόπο λειτουργίας ακολουθούν και οι υπόλοιπες τεχνικές της θεωρίας 

των σχέσεων υπεροχής. Η διαφορά τους έγκειται στο ότι επεκτείνουν την έννοια της 

συνάρτησης υπεροχής αφού δεν περιορίζονται μόνο στη χρήση των κριτηρίων της 

τεχνικής ELECTRE (Li and Sun, 2010). Για παράδειγμα, στην τεχνική PROMETHEE 

χρησιμοποιούνται διαφορετικές συναρτήσεις υπεροχής ενώ εισάγεται και η έννοια  της 

καθαρής ροής προτίμησης (Li and Sun, 2010). Συγκεκριμένα, η προτίμηση διακρίνεται σε 

δύο περιπτώσεις: τη θετική και την αρνητική για την κάθε εναλλακτική πρόταση με τη 

θετική να επισημαίνει γιατί υπερέχει μία εναλλακτική και την αρνητική να επισημαίνει 

γιατί όλες οι υπόλοιπες εναλλακτικές υπερέχουν από την εξεταζόμενη πρόταση. Όπως 

στην ομάδα ELECTRE υπάρχουν διάφορες παραλλαγές αντίστοιχες παραλλαγές υπάρχουν 

και στην ομάδα PROMETHEE (Ι, ΙΙ κτλ). Ο γενετικός αλγόριθμος έχει συνδυαστεί και με 

την τεχνική αυτή για να προσδιοριστούν οι συντελεστές βαρύτητας των κριτηρίων (Hu and 

Chen, 2011).  Μία πρόσφατη και πρωτότυπη χρήση της τελευταίας τεχνικής δεν είναι η 

πρόβλεψη πτωχευμένων και μη επιχειρήσεων αλλά η αξιολόγηση ορισμένων άλλων 

τεχνικών – αλγορίθμων (π.χ μηχανές διανύσματος υποστήριξης, δέντρα αποφάσεων, κ- 

πλησιέστερος γείτονας) μέσα από τη συγκεκριμένη τεχνική (Peng et al., 2011). 

Τέλος, η αναλυτική – συνθετική προσέγγιση που αποτελεί την τρίτη διάκριση 

ακολουθεί μια διαφορετική πορεία προσδιορισμού της σειράς ταξινόμησης. Ενώ οι 

υπόλοιπες δύο χρειάζονται τη συνεργασία του ατόμου που αποφασίζει για να 

διαμορφωθουν τα κριτήρια επιλογής στη προσέγγιση αυτή γίνεται προσπάθεια να 

εντοπιστούν τα κριτήρια χωρίς ιδιαίτερη συμμετοχή του παραπάνω ατόμου.  Οι τεχνικές 

που έχουν βασιστεί σε αυτή τη προσέγγιση και έχουν χρησιμοποιηθεί για την πρόβλεψη 

μιας εταιρικής πτώχευσης είναι η ομάδα UTA, MHDIS και τα πολυκριτήρια συστήματα 

υποστήριξης αποφάσεων MINORA, FINEVA, FINCLAS (Zopounidis and Doumpos, 

1998)  που χρησιμοποιούν τις τεχνικές της παραπάνω ομάδας. Όπως η ELECTRE, έτσι και 

η ομάδα UTA θεωρείται η πλέον χαρακτηριστική της κατηγορίας αυτής αν και για την 

ταξινόμηση των επιχειρήσεων σε πτωχευμένες ή μη, χρησιμοποιήθηκε μία τεχνική από 

την οικογένεια UTA, η λεγόμενη UTADIS (UTilités Additives DIScriminantes) 

(Zopounidis and Doumpos, 1999), η οποία αποτελεί και τη βάση για την ανάπτυξη 
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ορισμένων από τις υπόλοιπες πολυκριτήριες τεχνικές. H τεχνική αυτή απαρτίζεται από ένα 

σύνολο ορισμένων συναρτήσεων προτίμησης, ανάλογο με το σύνολο των ανεξάρτητων 

μεταβλητών και μία πρόσθετη συνάρτηση χρησιμότητας, η οποία προσδιορίζει και 

συνθέτει τους συντελεστές βαρύτητας και τις ανεξάρτητες μεταβλητές ανάλογα. Σκοπός 

της μεθόδου είναι να προσδιοριστούν τόσο τα κατώτατα όσο και τα ανώτατα όρια της 

κάθε μεταβλητής ξεχωριστά, στη συνέχεια να βρεθούν οι οριακές χρησιμότητες (το 

επιπλέον όφελος) των ορίων αυτών έτσι ώστε να προσδιοριστεί, στο τελευταίο βήμα η 

συνολική χρησιμότητα της κάθε επιχείρησης με βάση της οποίας θα γίνει η ταξινόμησή 

της στις υπάρχουσας ομάδες (Δούμπος και Ζοπουνίδης, 2001). Μία χαρακτηριστική 

έρευνα στο θέμα της ταξινόμησης των επιχειρήσεων που έχει βασιστεί στην τεχνική 

UTADIS είναι: Doumpos και Pasiouras, 2005. Τέλος, η ομάδα MHDIS (Multi-group 

Hierarchical Discrimination), ουσιαστικά, αποτελεί μία προέκταση της τεχνικής UTADIS 

και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περισσότερο σύνθετα προβλήματα (Zopounidis and 

Doumpos, 2002) για πολλές ομάδες ταξινόμησης. Μάλιστα, η όλη διαδικασία εξελίσσεται 

σε τόσα βήματα όσα είναι οι ομάδες ταξινόμησης μείον ένα. Αυτό συμβαίνει γιατί η 

ταξινόμηση σε κάθε βήμα πραγματοποιείται ανά δύο υπάρχουσες ομάδες. Πολλές από τις 

εφαρμογές στην πρόβλεψη των πτωχεύσεων των παραπάνω πολυκριτήριων τεχνικών 

αναφέρονται στο επόμενο κεφάλαιο και συγκεκριμένα στην παράγραφο 4.4, της ιστορικής 

αναδρομής των υποδειγμάτων με τη χρήση ελληνικών δεδομένων. 

Από την άλλη πλευρά, τα πολυκριτήρια συστήματα υποστήριξης αποφάσεων που 

έχουν αναφερθεί προκύπτουν μέσα από κάποια σχέση με τις τεχνικές της ομάδας UTA. 

Για παράδειγμα, η τεχνική ΜΙΝΟRΑ βασίζεται στον αλγόριθμο UTASTAR, ο οποίος 

παίζει καθοριστικό ρόλο σε όλα τα στάδια της τεχνικής ενώ η το σύστημα υποστήριξης 

αποφάσεων FINEVA κατά ένα ποσοστό προέρχεται από την ομάδα UTA αφού πρόκειται 

για συνδυασμό της τεχνικής UTASTAR και της παραγοντικής ανάλυσης. Η τελευταία 

συμβάλλει στον προσδιορισμό των σημαντικών μεταβλητών, των μεταβλητών δηλαδή που 

παίζουν ιδιαίτερο ρόλο στο διαχωρισμό των επιχειρήσεων ενώ η πρώτη συμβάλλει στον 

προσδιορισμό των συντελεστών βαρύτητας της κάθε μεταβλητής και στην τελική 

ταξινόμηση του δείγματος, στη συγκεκριμένη ομάδα των επιχειρήσεων ανάλογα με την 

επίδοσή τους (Zopounidis et al., 1997; Matsatsinis et al., 1997). Αλλά, και το σύστημα 

FINCLAS (FINancial CLASsification) στηρίζεται στην τεχνική UTADIS για να μπορέσει 

να καταλήξει σε ένα συμπέρασμα (Zopounidis and Doumpos, 1998).  
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4.1       Εισαγωγικές Παρατηρήσεις 

 Ο καπιταλισμός, πολλές φορές έχει κατηγορηθεί για την ύπαρξη του γεγονότος των 

πτωχεύσεων. Μάλιστα, έχει υποστηριχθεί από τον Frank Borman (Kunde, 2000) ότι η 

πτώχευση για τον καπιταλισμό είναι όπως η κόλαση για το θρήσκευμα του χριστιανισμού. 

Πρόκειται δηλαδή για ένα συμβάν που όλοι οι επιχειρηματίες και σε ορισμένες νομοθεσίες 

και τα φυσικά πρόσωπα, προσπαθούν να το αποφύγουν αλλά, δυστυχώς, ορισμένοι από 

αυτούς θα οδηγηθούν αναγκαστικά προς αυτή την πορεία. Έχει διατυπωθεί πλήθος 

παρομοιώσεων, οι οποίες προσπαθούν να αντικατοπτρίσουν τη διαδικασία της πτώχευσης. 

Μία τέτοια παρομοίωση βασίζεται στην απεικόνιση μιας επιχείρησης που βρίσκεται σε 

αφερεγγυότητα με τη μορφή ενός ασθενούς ζωντανού οργανισμού (Geus, 2002) που 

χρειάζεται συνεχή παρακολούθηση και που μπορεί να σωθεί με την παροχή κατάλληλων 

φαρμάκων ή λόγω λάθους διάγνωσης και λάθους παροχής φαρμάκων να οδηγηθεί στο 

θάνατο και κατ’ επέκταση η επιχείρηση χωρίς τη λήψη των κατάλληλων μέτρων να 

οδηγηθεί στην πτώχευση. 

 Παλιότερα, αν ένας επιχειρηματίας βίωνε το «θάνατο» της επιχείρησής του 

ανεξαρτήτως της περιοχής που δραστηριοποιούταν, το γεγονός αυτό το στιγμάτιζε για 

ολόκληρη την υπόλοιπη ζωή του και του στερούσε τη δυνατότητα μιας νέας καινούριας 

αρχής στον επιχειρηματικό τομέα αφού, κυρίως οι πιστωτές του, τον αντιμετώπιζαν με 

περισσή δυσπιστία. Τα τελευταία χρόνια όμως γίνεται προσπάθεια να κατανοηθεί από το 

ευρύ κοινό ότι μία πτώχευση αποτελεί ένα στοιχείο της γρήγορης και ορισμένες φορές 

ανεξέλεγκτης οικονομικής ανάπτυξης φανερώνοντας, βέβαια, την αδυναμία του 

επιχειρηματία να ενταχθεί στις νέες συνθήκες της αγοράς. Για αυτό το λόγο είναι 

αναμενόμενο να υπάρχει ένα «λογικό» ποσοστό αποτυχιών και πτωχεύσεων μερικών 

επιχειρήσεων στα πλαίσια ενός κράτους που δεν χρειάζεται να προκαλέσει ανησυχίες αλλά 

που φανερώνει την εξέλιξη της οικονομίας της. Ο όρος «δημιουργική αποτυχία» έχει 

εισαχθεί πρόσφατα για να ορίσει τη νέα αυτή κατάσταση και να εξαγνίσει τον όρο 

αποτυχία και πτώχευση. Μάλιστα, στη Γερμανία στα πλαίσια μιας πολιτικής που προωθεί 

δεύτερες ευκαιρίες στους επιχειρηματίες έχει εισαχθεί το βραβείο επανέναρξης, το οποίο 

παρέχεται σε επιχειρηματίες που έχουν ήδη αποτύχει μία φορά, αλλά οι οποίοι δεν έχουν 

παραιτηθεί από την προσπάθεια και μέσα από τα λάθη τους προσπαθούν να δομήσουν μία 

επιτυχημένη επιχείρηση.  

 Το παρόν κεφάλαιο αποτελείται από την παράγραφο 4.2, η οποία αναλύει τόσο το 

σωστό τρόπο διαχείρισης της πτώχευσης γενικά από τον πτωχευτικό κώδικα, όσο και τον 

95



 
 

τρόπο διαχείρισης του γεγονότος στα πλαίσια της ελληνικής νομοθεσίας, παρουσιάζοντας 

τους κυριότερους νόμους που έχουν ψηφιστεί κατά τη διάρκεια των χρόνων ξεκινώντας 

από την αρχή του πτωχευτικού δικαίου μέχρι και σήμερα. Στη συνέχεια, και συγκεκριμένα 

στην παράγραφο 4.3, θεωρήθηκε απαραίτητη η παρουσίαση του γεγονότος της πτώχευσης 

στα πλαίσια της Ευρώπης και ιδιαίτερα της Ελλάδος μέσα από την παροχή αριθμών και 

στοιχείων έτσι ώστε να δημιουργηθεί μία πληρέστερη εικόνα τόσο της κατάστασης που 

επικρατεί στην Ελλάδα, όσο και να συγκριθεί με τις υπόλοιπες Ευρωπαϊκές χώρες. Τέλος, 

η παράγραφος 4.4 παρουσιάζει τα υποδείγματα που έχουν χρησιμοποιήσει ελληνικό 

δείγμα επιχειρήσεων και τα οποία προσπαθούν να προβλέψουν το γεγονός της πτώχευσης, 

κατά τη διάρκεια των χρόνων, από την πρώτη εφαρμογή τους μέχρι και σήμερα. Θα πρέπει 

να τονισθεί ότι έρευνες που έχουν παρουσιασθεί σε συνέδρια τα οποία δεν 

επικεντρώνονταν στο θέμα και χωρίς αυτά να έχουν εκδοθεί στα πλαίσια ενός 

επιστημονικού περιοδικού είναι δύσκολο να εντοπισθούν και να παρουσιασθούν για αυτό 

και πιθανόν να παραλείπονται ορισμένες.        
 

  4.2     Διαχείριση της Διαδικασίας της Πτώχευσης από τη Νομοθεσία 

Γενικά, η αφερεγγυότητα που χαρακτήριζε, αλλά ακόμα και σήμερα χαρακτηρίζει, 

ορισμένα άτομα μέσα σε μία κοινωνία δε διαφύλαττε την ομαλή εξέλιξη αυτής της 

κοινωνίας με συνέπεια να οδηγήσει από πολύ παλιά στη θέσπιση ορισμένων νόμων, μέσα 

στα επιτρεπτά πλαίσια της κάθε εποχής, έτσι ώστε να διασφαλιστούν οι ειρηνικές σχέσεις 

ανάμεσα στους πολίτες. Χαρακτηριστικό είναι, ότι ήδη από την εποχή των Ρωμαίων είχε 

θεσπιστεί η δυνατότητα εκτέλεσης και επιρροής της περιουσίας του οφειλέτη από τους 

δανειστές του (Κοτσίρης, 1998). Βέβαια, καθώς περνούσαν  οι εποχές και οι κοινωνίες 

εξελίσσονταν, παρόμοια πορεία ακολουθούσαν και οι αντίστοιχες διατάξεις μέχρι τη 

διαμόρφωση ενός σύγχρονου πτωχευτικού δικαίου.  

4.2.1    Βασικές Αρχές του Πτωχευτικού Δικαίου 

Υποστηρίζεται ότι κάθε σύγχρονο πτωχευτικό δίκαιο θα πρέπει να διέπεται από 

τρεις βασικές αρχές (Stiglitz, 2001). Η πρώτη αρχή αναφέρει ότι στα πλαίσια του 

σύγχρονου καπιταλισμού θα πρέπει να προωθείται η αναδιοργάνωση της επιχείρησης 

αφού δεν μπορεί να προσφέρει κάποιο κέρδος στους πιστωτές της η προσωπική κράτηση 

του επιχειρηματία. Για αυτό το λόγο έχει αναπτυχθεί το δίκαιο της εξυγίανσης, 

τουλάχιστον στα πλαίσια του ελλαδικού χώρου, με σκοπό να οδηγήσει μία επιχείρηση 

στην αναδιοργάνωση και στη διατήρησή της αντί του οριστικού κλεισίματός της. Αλλά 
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ακόμα και αν οδηγηθεί η επιχείρηση σε πτώχευση θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα μιας 

νέας αρχής στον επιχειρηματία. Η δεύτερη αρχή υποστηρίζει ότι κάθε χώρα θα πρέπει να 

διέπεται από το δικό της πτωχευτικό δίκαιο, όπως και γίνεται, το  οποίο θα αντικατοπτρίζει 

τις ανάγκες της αν και θα ήταν προτιμότερο να υπάρχουν κάποιες γενικές αρχές που θα 

ίσχυαν παγκοσμίως προς την προστασία των πιστωτών (Stiglitz, 2001). Τέλος, η τρίτη 

αρχή προτείνει ένα καλογραμμένο πτωχευτικό δίκαιο, το οποίο θα δίνει τη δυνατότητα στο 

χρήστη να επιλύει διάφορα προβλήματα που προκύπτουν κατά τη διαδικασία μιας 

πτώχευσης αλλά προπάντων δεν θα πρέπει να είναι επικεντρωμένο μόνο στους πιστωτές 

και στις πτωχευμένες επιχειρήσεις αφού υπάρχουν και άλλοι εμπλεκόμενοι όπως οι 

μέτοχοι, οι εργαζόμενοι και πιθανόν στενοί συγγενείς του επιχειρηματία (Kaiser, 1996; 

Stiglitz, 2001). Σκοπός της επιχείρησης, θα πρέπει να είναι η μεγιστοποίηση των 

περιουσιακών της στοιχείων κατά τη διαδικασία της ρευστοποίησής της για την όσο το 

δυνατόν μεγαλύτερη κάλυψη των υποχρεώσεών της, ενώ θα πρέπει να ορίζεται από το 

πτωχευτικό δίκαιο η κατανομή των περιουσιακών στοιχείων εξίσου μεταξύ των πιστωτών 

με παρόμοια δικαιώματα (πχ εμπράγματοι πιστωτές και μη). Θα πρέπει να αναφερθεί στο 

σημείο αυτό ότι οι Αγγλοσαξωνικές χώρες προστατεύουν σε μέγιστο βαθμό τους 

επενδυτές σύμφωνα με το δίκαιό τους, ενώ σε χώρες όπως είναι η Γερμανία, η Γαλλία και 

οι Σκανδιναβικές, οι επενδυτές προστατεύονται στον ελάχιστο δυνατό βαθμό (Claessens 

and Klapper, 2002) 

Είναι σημαντικό, επίσης, να τονισθεί ότι το πτωχευτικό δίκαιο παραμένει ίδιο, είτε 

σε περιόδους ανάπτυξης, είτε σε περιόδους ύφεσης της οικονομίας μιας χώρας παρά το 

αυξημένο ποσοστό πτωχεύσεων σε συγκεκριμένες εποχές. Βέβαια, όταν διαμορφώνεται το 

πτωχευτικό δίκαιο ενός κράτους θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τόσο οι 

μικροοικονομικές όσο και οι μακροοικονομικές επιπτώσεις μιας πτώχευσης ιδιαίτερα σε 

περιπτώσεις κρίσεων (Suarez and Sussman, 2007). Αυτό που, συνήθως, προτείνεται είναι 

η εισαγωγή ενός νόμου με σκοπό να ρυθμίσει ορισμένες καταστάσεις (Stiglitz, 2001) 

όπως, για παράδειγμα, το άρθρο 99 του νόμου 3588/2007 ή βελτιωμένη επαναφορά του 

άρθρου 44 που σχετικά πρόσφατα έχουν εισαχθεί στην ελληνική πραγματικότητα και θα 

γίνει περαιτέρω αναφορά στη συνέχεια. Σε γενικές γραμμές, η διαδικασία που μπορεί να 

ακολουθήσει μία επιχείρηση που αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα, σύμφωνα και με 

το νόμο, απεικονίζεται στο διάγραμμα 4.1. Όπως φαίνεται από το διάγραμμα μία 

επιχείρηση μπορεί να επιβιώσει αν αντιληφθεί εγκαίρως τα προειδοποιητικά σημάδια 

λαμβάνοντας κατάλληλα μέτρα που θα αντιμετωπίσουν επιτυχώς τα προβλήματά της 

97



 
 

χωρίς να καταλήξει στο δικαστήριο (εξωδικαστικά). Όταν όμως, δεν αντιληφθεί εγκαίρως 

τη δυσμενή κατάσταση που μπορεί να βιώνει και δεν ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για τη 

βελτίωσή της τότε μπορεί να οδηγηθεί στη μοναδική λύση που της έχει απομείνει, αυτή 

του δικαστηρίου (δικαστικά). Όταν η επιχείρηση φτάσει σε αυτό το σημείο 

παρουσιάζονται δύο εναλλακτικές περιπτώσεις. Η πρώτη αφορά την προσπάθεια 

συνέχισης της λειτουργίας της  μέσα από την αναδιοργάνωσή της. Βέβαια, ακόμα και σε 

αυτή την περίπτωση παρουσιάζεται ένα ποσοστό αποτυχίας όπου η επιχείρηση οδηγείται 

στη δεύτερη εναλλακτική, λύση αυτή δηλαδή της ρευστοποίησης. Το ποσοστό αποτυχίας 

της αναδιοργάνωσης μιας επιχείρησης στα πλαίσια της εξυγίανσης έχει καταγραφεί 

αρκετά υψηλά, σε ποσοστό που αγγίζει το 95% των περιπτώσεων σε χώρες όπως η 

Ελλάδα, η Γερμανία και η Γαλλία (Κοτσίρης, 1998). Στην εναλλακτική περίπτωση της 

ρευστοποίησης η επιχείρηση μπορεί να οδηγηθεί ακόμα και χωρίς το στάδιο της 

αναδιοργάνωσης. Θα πρέπει εξαρχής να προσδιοριστεί αν μία επιχείρηση μπορεί πράγματι 

να επιβιώσει και να αναδιοργανωθεί ή αν δεν υπάρχει διαφορετικός δρόμος παρά μόνο η 

πτώχευση της, όπως φαίνεται και από το παρακάτω διάγραμμα 4.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αυτό καθορίζεται από την αξία και από τη φύση της κάθε επιχείρησης, αν δηλαδή 

υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις λειτουργίας και επαναχρησιμοποίησης των περιουσιακών 

στοιχείων της ώστε να προκύψει κέρδος ή αν δεν υπάρχει κάποια άλλη λύση θα οδηγηθεί 

στην πτώχευση (White, 2001). Από την άλλη πλευρά, οι νόμοι που διέπουν την κατάσταση 

Πηγή: European Commission, (2011), pp 8 
Διάγραμμα 4.1: Απεικόνιση εναλλακτικών περιπτώσεων κατά τη πορεία προς την 

πτώχευση 
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της πτώχευσης δεν θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα ανεκτικοί γιατί μπορεί να οδηγήσουν σε 

υπερβολικό δανεισμό χωρίς ορισμένο όριο,  αφού οι επιχειρηματίες δεν θα φοβούνται ότι 

πρόκειται ίσως να αντιμετωπίσουν τις δεινές επιπτώσεις του νόμου (Suarez and Sussman, 

2007). Εκτός όμως, από τη δυσκολία που μπορεί να αντιμετωπίσει ο κάθε νομοθέτης κατά 

τη διαμόρφωση του πτωχευτικού δικαίου, ανάλογες δυσκολίες κατά την εφαρμογή του 

νόμου μπορεί να αντιμετωπίσει και μια επιχείρηση κατά τη διαδικασία της πτώχευσής της, 

ιδιαίτερα όταν το μέγεθός της δεν είναι μικρό. Για αυτό το λόγο έχουν δημιουργηθεί 

δικηγορικά γραφεία, τα οποία εξειδικεύονται σε ειδικές περιπτώσεις πτωχεύσεων. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το δικηγορικό γραφείο Weil Gotshal, το οποίο έχει 

αναλάβει τις μεγαλύτερες υποθέσεις πτωχεύσεων στην ιστορία της Αμερικής όπως είναι η 

WorldCom, η Enron, η Adelphia και η Texaco.        

Σύμφωνα με ότι έχει αναφερθεί παραπάνω, η διαδικασία που ακολουθείται κατά 

την πτώχευση είναι διαφορετική σε κάθε νομοθεσία ανάλογα με το κράτος που αυτή 

πραγματοποιείται (Kaiser, 1996). Οι διαφορές αυτές μπορεί να έγκεινται στις ρυθμίσεις 

που διέπουν τη ρευστοποίηση ή την αναδιοργάνωση, στον απαιτούμενο χρονικό διάστημα 

που χρειάζεται για να ολοκληρωθεί η διαδικασία της πτώχευσης ακόμα και στο 

υποκείμενο που μπορεί να δηλώσει πτώχευση. Για παράδειγμα, στην Αμερική 

παρατηρούνται περισσότερες αναδιοργανώσεις επιχειρήσεων σε σύγκριση με τις 

ευρωπαϊκές χώρες, γεγονός που μπορεί να οφείλεται στη νομοθεσία της, η οποία θεωρείται 

περισσότερο προσκείμενη στους πιστωτές μιας επιχείρησης (Brouwer, 2006), ενώ σε 

πολλές άλλες χώρες όπως είναι η Αγγλία, η Γαλλία και η Ισπανία η νομοθεσία υποστηρίζει 

την πτώχευση ακόμα, και φυσικών προσώπων, χωρίς απαραιτήτως να φέρουν την 

εμπορική ιδιότητα (Κοτσίρης, 1998). Μάλιστα, έχουν πραγματοποιηθεί  έρευνες που 

προσπαθούν να συσχετίσουν το κοινωνικό στίγμα του άτομου που έχει υποστεί την 

πτώχευση με τα ποσοστά πτώχευσης φυσικών προσώπων. Έχει αποδειχθεί ότι παρά το 

γεγονός της μείωσης του κοινωνικού στίγματος και της εξοικείωσης του πλήθους με την 

πτώχευση του φυσικού προσώπου, ειδικά στη σημερινή εποχή, δεν παρατηρούνται 

αυξημένα ποσοστά πτώχευσης (Sullivan et al., 2006).  Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει 

επηρεάσει με τη σειρά της τα δίκαια των κρατών – μελών της, όσο αυτό είναι δυνατό, 

όπως για παράδειγμα προωθεί τη δυνατότητα μιας δεύτερης ευκαιρίας στους 

επιχειρηματίες που αντιμετώπισαν ή αντιμετωπίζουν προβλήματα με τις επιχειρήσεις τους 

μέσα από την προτροπή των μελών της για ίση αντιμετώπιση των επιχειρηματιών που ήδη 
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έχουν πτωχεύσει αλλά και από άλλες ενέργειες, κοινωνικές ή οικονομικές (European 

Commission, 2011).   

4.2.2      Διαχείριση της Πτώχευσης μέσα από την Ελληνική Νομοθεσία 

Αρχικά, θα πρέπει να τονισθεί ότι κρίνεται σκόπιμη η παρουσίαση της πτωχευτικής 

νομοθεσίας στην Ελλάδα, λόγω του δείγματος της παρούσας εργασίας. Στην Ελλάδα, η 

πτώχευση φυσικών προσώπων δεν υποστηρίζεται από τη νομοθεσία, αλλά μία πρόσφατη 

εξέλιξη στο θέμα αυτό θεωρείται ο νόμος 3869/2010, ο οποίος ρυθμίζει τις ληξιπρόθεσμες 

οφειλές ενός υπερχρεωμένου φυσικού προσώπου (ΦΕΚ Α 130/3-8-2010), είτε μέσα από 

εξώδικο συμβιβασμό, είτε δικαστικά. Ο νόμος αυτός εισήχθη λόγω της αδυναμίας της 

πτωχευτικής ικανότητας των φυσικών προσώπων, αλλά δεν μπορούν να υπαχθούν σε 

αυτόν επιχειρηματίες και μεγάλες επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν τη δυνατότητα πτώχευσης. 

To ελληνικό πτωχευτικό δίκαιο ορίζει ότι οι προϋποθέσεις για να συμβεί μία πτώχευση 

είναι: ι) το άτομο που πτωχεύει να φέρει την εμπορική ιδιότητα ή αν πρόκειται για μία 

μεγάλη εταιρία, να είναι εμπορική και ιι) να έχει πραγματοποιηθεί παύση πληρωμών, η 

οποία ορίζεται ως μία μόνιμη κατάσταση αδυναμίας του εμπόρου για την αποπληρωμή 

των ληξιπρόθεσμων οφειλών του (άρθρο 525§1  του Εμπορικού Νόμου). Ως ημέρα 

έναρξης της παύσης πληρωμών ορίζεται από το αρμόδιο δικαστήριο ανάλογα με τις 

αντίστοιχες διατάξεις που υπάρχουν στο δίκαιο. Η απόφαση του δικαστηρίου ουσιαστικά 

επισφραγίζει την έναρξη μιας θλιβερής διαδικασίας. Για να ξεκινήσει η διαδικασία της 

πτώχευσης υπάρχουν τρεις τρόποι, οι οποίοι καθορίζονται από το άτομο που υποβάλλει 

την αντίστοιχη αίτηση στο Πρωτοδικείο της έδρας της επιχείρησης. Ο πρώτος τρόπος 

μπορεί να χαρακτηριστεί ως εθελοντικός (έχει δοθεί επίσης η έννοια εκούσιος,  Γκίνογλου, 

1994), αφού την αίτηση την υποβάλλει ο ίδιος ο επιχειρηματίας αλλά θα πρέπει μέσα από 

την υποβολή των λογιστικών βιβλίων που διατηρεί ή των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων που δημοσιεύει, ανάλογα με τον τύπο της επιχείρησης, να αποδείξει την 

αδυναμία εκπλήρωσης των ληξιπρόθεσμων οφειλών του και κατ’ επέκταση την παύση 

πληρωμών. Οι επόμενοι δύο τρόποι μπορεί να χαρακτηρισθούν ως αναγκαστικοί (έχει 

δοθεί επίσης η έννοια ακούσιος, Γκίνογλου, 1994), αφού την αίτηση την υποβάλουν είτε οι 

πιστωτές της επιχείρησης, είτε το ίδιο το δικαστήριο. Όταν η αίτηση πραγματοποιείται από 

τους πιστωτές για τον επιχειρηματία δεν χρειάζεται η προσκόμιση δικαιολογητικών από 

τον ίδιο τον επιχειρηματία αφού οι απαιτήσεις αποδεικνύονται από τους πιστωτές. Η τρίτη 

περίπτωση, η υποβολή δηλαδή της αίτησης από το δικαστήριο, παρατηρείται σε 
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σπανιότερες περιπτώσεις και πραγματοποιείται κυρίως για τη διαφύλαξη της δημόσιας 

τάξης (Κοτσίρης, 1998). 

Από τη στιγμή, που έχει υποβληθεί η αίτηση για πτώχευση αναλαμβάνει το 

αρμόδιο πτωχευτικό δικαστήριο με σκοπό να εξετάσει την κάθε περίπτωση και στη 

συνέχεια να ξεκινήσει τις κατάλληλες διαδικασίες μέσα από τον προσδιορισμό της ημέρας 

παύσης πληρωμών και των απαραίτητων οργάνων εκτέλεσης και εποπτείας της 

πτώχευσης, όπως είναι ο σύνδικος. Το άτομο που ορίζεται ως σύνδικος θεωρείται ότι 

ασκεί ένα δημόσιο λειτούργημα αντιπροσωπεύοντας τον επιχειρηματία και 

αναλαμβάνοντας τη διοίκηση της πτωχευτικής περιουσίας προς την ικανοποίηση και 

αποπληρωμή των υποχρεώσεων της επιχείρησης αφού πρώτα έχουν καταγραφεί, τόσο το 

σύνολο του ενεργητικού της, όσο και το σύνολο του παθητικού της (Κοτσίρης, 1998). 

Η πρώτη προσπάθεια διαμόρφωσης του ελληνικού πτωχευτικού δικαίου ξεκίνησε 

το 1835 μέσα από το βασιλικό διάταγμα (19 Απριλίου/1 Μαΐου 1835) περί εμπορικού 

νόμου. Στη συνέχεια εμπλουτίστηκε με νόμους, νομοθετικά και προεδρικά διατάγματα με 

σκοπό την πλήρη οργάνωσή του και τη διαχείριση πολλών περιπτώσεων έτσι ώστε να 

καλυφθούν όλα τα πιθανά κενά της νομοθεσίας αλλά να εισαχθούν ακόμα διατάξεις στα 

πλαίσια ενός δικαίου εξυγίανσης. Προφανώς, οι νόμοι εναρμονίζονται με τις ανάγκες της 

κάθε εποχής. Σημεία αναφοράς κατά τη διάρκεια των χρόνων αποτελούν το νομοθετικό 

διάταγμα 3562/1956 (αρ.1-31), ο Ν. 1386/1983 (αρ. 1-15) (ΦΕΚ Α 107), ο Ν. 1892/1990 

(αρ. 44-48) (ΦΕΚ Α 101), ο Ν.2000/1991 (ΦΕΚ Α 206) καθώς και η σύνταξη ενός νέου 

πτωχευτικού δικαίου με βάση το Ν. 3588/2007 (ΦΕΚ Α 153/ 10-07-2007) αλλά και όλοι οι 

ευρωπαϊκοί νόμοι και οδηγίες που αφορούν στο γεγονός της πτώχευσης σε μια 

προσπάθεια εναρμόνισης των ευρωπαϊκών δικαίων αλλά και επίλυσης ευρωπαϊκών 

θεμάτων στα πλαίσια της παγκοσμιοποίησης. Συγκεκριμένα, το νομοθετικό διάταγμα 

3562/1956 (αρ.1-31) θέτει την αναγκαστική εξυγίανση από τους πιστωτές της μέσα από 

τρία στάδια για την κάλυψη των οφειλών. Από την άλλη πλευρά, ο Ν. 1386/1983 (αρ. 1-

15) θεωρείται σημαντικός γιατί με αυτόν συστάθηκε ένας πρωτοπόρος στο είδος του 

οργανισμός, ο Οργανισμός Οικονομικής Ανασυγκρότησης των Επιχειρήσεων. Σκοπός του 

οργανισμού αυτού ήταν η προσπάθεια διατήρησης και συνέχισης της λειτουργίας 

προβληματικών επιχειρήσεων προς όφελος του κοινωνικού συνόλου (πχ μείωση της 

ανεργίας), μέσα από την ανάληψη της διοίκησης και συμμετοχής στο κεφάλαιο των 

επιχειρήσεων σε μια προβληματική επιχειρηματική περίοδο για την Ελλάδα. Η δημιουργία 

αυτού του οργανισμού εντέλει δεν είχε τα επιθυμητά αποτελέσματα και κρίθηκε ως μία 
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αποτυχημένη προσπάθεια με συνέπεια ο Ν. 1892/1990 (αρθρ. 44-48) να καταργήσει μετά 

από εφτά χρόνια λειτουργίας τον οργανισμό αυτόν. Την επόμενη χρονιά λύση για τους 

υπερχρεωμένους φορείς του δημοσίου έφερε ο νόμος Ν.2000/1991 μέσα από την 

ιδιωτικοποίησή τους και την εκκαθάρισή τους. Παρατηρείται στο νόμο αυτό ότι υπάρχουν 

διατάξεις που ρυθμίζουν περιπτώσεις πτώχευσης ακόμα και δημόσιων φορέων και όχι 

μόνο ιδιωτικών επιχειρήσεων (Κοτσίρης και Χατζηνικολάου-Αγγελίδου, 2002; Στίγκας, 

2005). 

Όμως, η ανανεωμένη στρατηγική της Λισσαβόνας (23-24/03/2000) έχει προωθήσει 

την υιοθέτηση από τα μέλη – κράτη διαφόρων ρυθμίσεων που αφορούν στο γεγονός της 

αφερεγγυότητας και της εξυγίανσής του. Στα πλαίσια αυτής της στρατηγικής 

πραγματοποιήθηκε το σημαντικότερο βήμα στη σημερινή εποχή, που είναι ο νόμος 

3588/2007, σύμφωνα με τον οποίο διαμορφώνεται ένας νέος πτωχευτικός κώδικας. Ο 

εκσυγχρονισμός του, με σκοπό ένα γενικότερο εξορθολογισμό, κρίθηκε απαραίτητος αφού 

δεν είχε αλλάξει τα τελευταία εκατόν εβδομήντα χρόνια παρά μόνο είχε δεχθεί κάποιες 

μεμονωμένες βελτιώσεις μέσα σε αυτό το μεγάλο χρονικό διάστημα. Η γενική ιδέα του 

νέου πτωχευτικού κώδικα ήταν ο περιορισμός των δόλιων πτωχεύσεων, που αγγίζουν 

περίπου το 4-6% του συνόλου στην Ευρωπαϊκή Ένωση (σύμφωνα με στοιχεία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης – European Commission, 2011), μέσα από τη διαφοροποίηση σε 

απλή και δόλια πτώχευση. Ο διαχωρισμός αυτός κρίνεται σκόπιμος έτσι ώστε σε 

περιπτώσεις απλής χρεοκοπίας να μπορούν να εφαρμοσθούν επιπλέον διατάξεις, όπως είχε 

εξαρχής σχεδιαστεί και να επεκταθεί το πτωχευτικό δίκαιο σε δίκαιο εξυγίανσης και 

εκκαθάρισης. Για παράδειγμα, προβλέπεται ο επιχειρηματίας να έχει τη δυνατότητα μη 

πληρωμής των υποχρεώσεών του για ένα χρονικό διάστημα ενός χρόνου, να μην υπάρχει 

καταγραφή του ονόματός του στον Τειρεσία και μάλιστα η έννοια πτωχός να 

αντικατασταθεί από την έννοια οφειλέτης, περιορίζοντας τις οποιεσδήποτε προσωπικές 

κυρώσεις στο πρόσωπό του, ενώ γίνεται προσπάθεια για την όσο το δυνατόν συντομότερη 

ολοκλήρωση των ενεργειών της πτώχευσης κυρίως μικρών επιχειρήσεων. Ουσιαστικά, 

παρατηρείται η θέληση του νομοθέτη να αποδεσμεύσει τον επιχειρηματία από το 

κοινωνικό στίγμα και από οποιασδήποτε μορφής προσωπικής κύρωσης με στόχο να 

αποδεσμεύσει την υπόλοιπη μελλοντική ζωή και προσπάθεια του επιχειρηματία από την 

«τρέχουσα» πτώχευση και θεωρώντας την περισσότερο ως μία «στιγμιαία» αποτυχία. 

Πρωτοτυπία του νέου πτωχευτικού κώδικα, και όχι μόνο, αποτελεί το άρθρο 99, το 

οποίο αντικατέστησε το άρθρο 44 του παλιού πτωχευτικού κώδικα, που εισάγει την έννοια 
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της συνδιαλλαγής και φέρει το ρόλο μιας εξωπτωχευτικής εξυγιαντικής διαδικασίας έτσι 

ώστε να δοθεί μια δεύτερη ευκαιρία σε επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν ορισμένα 

προβλήματα ρευστότητας – αφερεγγυότητας με σκοπό την αποφυγή του κλεισίματός τους. 

Πρόκειται για μια προσπάθεια διάσωσης μιας προβληματικής επιχείρησης σε ένα 

προπτωχευτικό στάδιο μέσα από μία συμφωνία μεταξύ του οφειλέτη και της πλειοψηφίας 

των πιστωτών του έχοντας τη δυνατότητα να αιτηθεί για αυτό μόνο ο οφειλέτης 

(Κοτσίρης, 2010). Μέσα στα τρία χρόνια εφαρμογής του άρθρου πολλές επιχειρήσεις 

επέλεξαν την εφαρμογή της δυνατότητας συνδιαλλαγής ελπίζοντας για ένα καλύτερο 

μέλλον. Η πορεία τους όμως μέσα στο χρόνο έδειξε ότι σπάνιες είναι οι περιπτώσεις που 

έχουν διασωθεί και μπόρεσαν να επαναλειτουργήσουν κανονικά με τις περισσότερες 

επιχειρήσεις απλά να διευρύνουν τον χρόνο μέχρι να συμβεί το μοιραίο. Για αυτό το λόγο 

μετά από τέσσερα περίπου χρόνια αντικαταστάθηκε το άρθρο 99 με μια εξελιγμένη μορφή 

του παλιότερου άρθρου 44, το οποίο προσπαθεί να μειώσει το χρονικό διάστημα υπαγωγής 

των πιστωτών σε καθεστώς προστασίας και έκδοσης των δικαστικών αποφάσεων όπως 

επίσης να διασφαλίσει μια «περίοδο άφεσης» για την επιχείρηση, με την προϋπόθεση 

όμως ότι θα έχει συμφωνήσει το 60% των πιστωτών της.    

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον στα πλαίσια του ελληνικού πτωχευτικού δικαίου παρουσιάζει 

το θέμα της δημοσιότητας του ονόματος της εταιρίας που έχει πτωχεύσει. Για να 

προστατευτούν τρίτα πρόσωπα, δηλαδή με σκοπό την προστασία της κοινωνίας το άρθρο 

6 του Ν. 635/1937 ορίζει ότι η επωνυμία της εμπορικής επιχείρησης που πτωχεύει θα 

πρέπει να καταχωρείται σε μητρώο πτωχευσάντων εταιριών που διατηρεί κάθε 

Πρωτοδικείο ανάλογα με το που βρίσκεται η έδρα της επιχείρησης. Ένα συνολικό αρχείο 

που αφορά όλη την ελληνική επικράτεια τηρείται στο Πρωτοδικείο Αθηνών, καθώς και 

στο Ταμείο Συντάξεως Νομικών. Μάλιστα, στα πλαίσια της προστασίας των Ευρωπαίων 

πολιτών, η διαδικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης παρέχει τη 

δυνατότητα στο χρήστη να έχει, στις περισσότερες περιπτώσεις, δωρεάν πρόσβαση στο 

ηλεκτρονικό αρχείο αφερεγγυότητας και πτωχεύσεων της κάθε χώρας, μέλους της 

ευρωπαϊκής ένωσης, όπου αυτό είναι εφικτό.  Η Ελλάδα ανήκει στις χώρες που ακόμα δεν 

διαθέτει ηλεκτρονική πρόσβαση σε παρόμοια αρχεία αλλά ακόμα θεωρείται δύσκολη η 

συγκέντρωση ενός συνολικού αρχείου επωνυμιών επιχειρήσεων που έχουν πτωχεύσει, 

όπως θα αναφερθεί και στο επόμενο κεφάλαιο στα πλαίσιο της συγκέντρωσης δεδομένων 

για την παρούσα εργασία, λόγω προσωπικών δεδομένων.  
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Λόγω της παραπάνω δυσκολίας εντοπισμού των επωνυμιών των πτωχευμένων 

επιχειρήσεων, πολλές έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί χρησιμοποιώντας ελληνικό 

δείγμα, βασίστηκαν σε πτωχευμένες επιχειρήσεις αλλά και σε επιχειρήσεις που ήταν 

εισηγμένες στο ελληνικό χρηματιστήριο και βρίσκονταν σε κατάσταση επιτήρησης 

(ενδεικτικά: Kotsiantis et al., 2005). Σύμφωνα με τη νομοθεσία για να ενταχθεί μία 

επιχείρηση σε καθεστώς επιτήρησης θα πρέπει να ισχύει ένα από τα παρακάτω (Γκόρτσος 

κ.α, 2009): α) η καθαρή θέση της επιχείρησης να είναι αρνητική, β) οι ζημιές χρήσης να 

υπερβαίνουν το 30% της καθαρής θέσης της επιχείρησης χωρίς να έχει ορισθεί άμεσα 

γενική συνέλευση για την απόφαση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, γ) οι ληξιπρόθεσμες 

οφειλές της επιχείρησης να είναι υπερβολικές, δ) να έχει υποβάλει αίτηση πτώχευσης, ε) 

μέσα από αποδεικτικά στοιχεία να υποστηρίζεται η αδυναμία λειτουργίας της επιχείρησης, 

στ) ελλιπή δημοσιευμένα στοιχεία που προέρχονται από τις περιοδικές ή ετήσιες 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις, ζ) αρνητικά σχόλια του ορκωτού λογιστή, η) μη 

εφαρμογή ή λανθασμένη εφαρμογή της υπάρχουσας νομοθεσίας. Όπως γίνεται εμφανές 

από τις προαναφερθείσες προϋποθέσεις, για να ενταχθεί μία επιχείρηση σε κατάσταση 

επιτήρησης στο ελληνικό χρηματιστήριο θα πρέπει να συντρέχουν σοβαροί λόγοι που 

υποδεικνύουν έλλειψη ρευστότητας, αδυναμία πληρωμών και άλλα συμπτώματα μιας 

εταιρικής πτώχευσης. Η πλειοψηφία των επιχειρήσεων αυτών οδηγούνται στην πτώχευση.  
 

4.3       Στατιστικά Στοιχεία Πτωχεύσεων  

Στην παράγραφο αυτή πρόκειται να αναλυθούν με αριθμούς και ποσοστά οι 

πτωχεύσεις  που έχουν πραγματοποιηθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με ιδιαίτερη έμφαση 

στην Ελλάδα τα τελευταία εννέα χρόνια. Σε γενικές γραμμές, μέσα σε αυτό το χρονικό 

διάστημα υπήρξαν χρονιές με άνθιση και άλλες χρονιές με μείωση του συνολικού αριθμού 

των πτωχεύσεων ανάλογα και με τις συγκυρίες, όπως θα αναλυθεί περαιτέρω παρακάτω, 

ενώ αναμένεται αυξητική τάση για τις επόμενες χρονιές λόγω των ιδιαίτερα κρίσιμων 

παγκόσμιων οικονομικών συνθηκών που επικρατούν. 

4.3.1    Πτωχεύσεις στο πλαίσιο της Δυτικής Ένωσης 

 Σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποιήθηκε από την Παγκόσμια Τράπεζα 

(Claessens and Klapper, 2002), χώρες που βασίζουν την οικονομία τους περισσότερο στην 

αγορά παρουσιάζουν περισσότερες πτωχεύσεις σε σύγκριση με χώρες που βασίζονται 

περισσότερο στις τράπεζες. Επίσης, η έρευνα έδειξε ότι σε χώρα που δραστηριοποιούνται 

κυρίως μικρές και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις παρουσιάζονται λιγότερες πτωχεύσεις 
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σε σύγκριση με χώρες στις οποίες δραστηριοποιούνται μεγάλες επιχειρήσεις λόγω των 

αυξημένων κοστών πτώχευσης στα οποία δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν επιτυχώς 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Σημαντικό εύρημα της έρευνας θεωρείται το γεγονός ότι 

συνδέεται η νομοθεσία που διέπει τη δημιουργία μιας επιχείρησης με τα ποσοστά 

πτώχευσης που παρουσιάζονται από τη χώρα αυτή. Υποστηρίζεται ότι στη χώρα που είναι 

εύκολη και γρήγορη η διαδικασία έναρξης μιας επιχειρηματικής ιδέας εμφανίζονται υψηλά 

ποσοστά πτώχευσης λόγω υψηλού ανταγωνισμού ενώ σε χώρες, στις οποίες απαιτούνται 

αρκετές μέρες και η διαδικασία έναρξης μιας επιχείρησης μπορεί να χαρακτηρισθεί ως 

χρονοβόρα, παρατηρούνται μικρά ποσοστά πτωχεύσεων λόγω του χαμηλού ανταγωνισμού 

ή των δεδομένων ανταγωνιστών που πιθανόν να υπάρχει σε έναν κλάδο.  

 Ορισμένες χώρες που παρουσιάζουν υψηλό αριθμό πτωχεύσεων είναι η Γαλλία, η 

Γερμανία, η Ιταλία και η Μεγάλη Βρετανία. Συγκεκριμένα, ο πίνακας 4.1 φανερώνει τον 

ακριβή αριθμό πτωχεύσεων της κάθε χώρας από τις παραπάνω τέσσερις κατά τη διάρκεια 

των τελευταίων εννέα χρόνων. Πρώτες σε πτωχεύσεις ταξινομούνται οι δύο πρώτες χώρες 

ενώ ακολουθούν οι δύο επόμενες χώρες, με την ακριβή σειρά που έχουν δοθεί παραπάνω, 

παρουσιάζοντας αρκετά μικρότερο αριθμό πτωχεύσεων χωρίς να μπορεί να εξηγηθεί το 

συμβάν μέσα από τις απαιτούμενες μέρες που χρειάζονται  για να πραγματοποιηθεί η 

έναρξη μιας επιχειρησιακής δραστηριότητας (Claessens and Klapper, 2002). Θα πρέπει να 

αναφερθεί στο σημείο αυτό ότι όσο αφορά στην Ιταλία, από το 2006 υπολογίζονται μόνο 

οι πτωχευμένες έδρες των επιχειρήσεων και δεν συνυπολογίζονται τα πτωχευμένα 

μεμονωμένα καταστήματα τους (Creditreform, 2006). Μέσα στο εξεταζόμενο διάστημα 

παρουσιάζεται μια αυξητική τάση του αριθμού παρά τις μειώσεις που υπήρξαν τη διετία 

2006-2007.  

Πίνακας 4.1: Πορεία πτωχεύσεων στις τέσσερις μεγαλύτερες χώρες της Δυτικής Ευρώπης 

 

Βέβαια, τα ποσά αυτά δεν είναι εύκολα συγκρίσιμα ανάμεσα στις διαφορετικές 

χώρες γιατί παρουσιάζονται διαφορές τόσο στο συνολικό πληθυσμό και στον συνολικό 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Γαλλία 37.987 38.296 40.776 41.930 40.360 42.532 49.723 53.547 51.060 

Γερμανία 37.620 39.470 39.270 36.850 34.040 29.150 29.580 32.930 32.100 

Ιταλία 16.000 16.000 17.500 17.150 8.827 5.518 6.498 8.354 10.923 

Μεγάλη 
Βρετανία 

17.094 14.815 12.813 13.462 13.686 12.893 16.268 19.908 17.690 

Πηγή: Creditreform, 2006 & 2010 
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αριθμό των επιχειρήσεων όσο και στο μέγεθος των επιχειρήσεων. Για παράδειγμα, στην 

Ελλάδα ή σε χώρες παρόμοιες με αυτήν δραστηριοποιούνται περισσότερες μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις, οι ιδιοκτήτες των οποίων επιλέγουν να κλείσουν την επιχείρηση χωρίς να 

μπουν στη διαδικασία της πτώχευσης. Αν μπορεί να γίνει μία σύγκριση ανά 10.000 

επιχειρήσεις τότε πρώτες στις πτωχεύσεις είναι το Λουξεμβούργο, η Δανία, η Αυστρία, το 

Βέλγιο, την Ελβετία και τη Γαλλία με μέσο ευρωπαϊκό όρο 68 πτωχεύσεις ανά 10.000 

επιχειρήσεις ενώ η Ελλάδα παρουσιάζει 7 πτωχεύσεις ανά 10.000 επιχειρήσεις 

(Creditreform, 2010).  

Έχοντας θέσει τις βάσεις για ένα νέο σύστημα, ιδιαίτερα μέσα από την υιοθέτηση 

ενός κοινού νομίσματος, υπήρχαν προσδοκίες για την ελεύθερη και εύκολη διακίνηση 

αγαθών, κεφαλαίου και πολιτών, για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας οδηγώντας σε 

αυξημένη αποτελεσματικότητα και στην αύξηση της κατανάλωσης, γεγονότα που 

οδηγούσαν στη δημιουργία και ισχυροποίηση παγκοσμίως ενός νέου κυρίως οικονομικού 

συστήματος έναντι των υπολοίπων συστημάτων. Αυτές οι προσδοκίες μπορεί να 

πραγματοποιήθηκαν εν μέρει αφού ειδικά στα πρώτα χρόνια εφαρμογής όλων των κοινών 

ρυθμίσεων η Ευρώπη οδηγήθηκε σε μια περίοδο άνθισης και ανάπτυξης μετά από τα 

πρώτα χρόνια προσαρμογής τόσο των πολιτών όσο και των επιχειρήσεων (Sinn, 2002). Η 

άνθιση αυτή διαφαίνονταν στα πρώτα χρόνια του κοινού νομίσματος αφού οδήγησε στον 

εκσυγχρονισμό και στην ανάπτυξη μέσα από ένα αυξημένο αριθμό πτωχεύσεων. 

Επιχειρήσεις που δεν μπορούσαν να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες της αγοράς και 

δεν μπορούσαν να αντιμετωπίσουν το νέο αυτό ανταγωνισμό οδηγούνταν στην αποτυχία. 

Όμως, η συνέχεια αυτής της κοινής πορείας των κρατών οδήγησε σε ανεξέλεγκτα 

δυσάρεστα αποτελέσματα αφού δεν έλαβαν κατάλληλα μέτρα για να μπορέσουν να 

οχυρώσουν και να θέσουν δυνατές βάσεις στο νέο αυτό οικοδόμημα, όπως εξ’ αρχής είχε 

υποστηριχθεί (Sinn, 2002). Η ύφεση που αντιμετώπισε η Βόρεια Αμερική, ήταν αρκετή 

για να φτάσει στην Ευρώπη και να προκαλέσει ισχυρούς κλυδωνισμούς στο σύστημά της, 

που αποτελείται κυρίως από τη Δυτική Ευρώπη. 

 Συγκεκριμένα, η Δυτική Ευρώπη λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών 

γνωρισμάτων της, κυρίως εξαιτίας της πολύπλοκης σύνθεσής της καθώς και λόγω του 

κοινού ευρωπαϊκού νομίσματος, δεν μπόρεσε να αντιδράσει εγκαίρως για να 

αντιμετωπίσει με επιτυχία ή έστω να περιορίσει τα δυσμενή αποτελέσματα της 

επερχόμενης ύφεσης. Μάλιστα, μπορεί να παρομοιασθεί σαν ένα μεγάλο επιχειρηματικό 

κολοσσό, του οποίου η δομή είναι σύνθετη και πολύπλοκη, ενώ δεν υπάρχει σωστή 
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οργάνωση και επικοινωνία μεταξύ των τμημάτων της έτσι ώστε να μπορέσει να εντοπίσει 

άμεσα τις συνθήκες της αγοράς, να προσδιορίσει τις απαραίτητες αλλαγές αλλά και να τις 

εφαρμόσει στην επιχείρηση. Κάθε κράτος – μέλος μπορεί να θεωρηθεί ως ένα τμήμα της 

επιχείρησης – Ευρώπης και έτσι λόγω της λανθασμένης εταιρικής διακυβέρνησης να 

οδηγηθεί σε αποτυχία και να επηρεάσει τις μεμονωμένες οικονομίες της. Όλη αυτή η 

κατάσταση επηρεάζει το σύνολο των πτωχεύσεων που τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει 

μία αύξηση με μικρές μειώσεις το 2010, ενώ δυστυχώς, η αυξητική αυτή τάση αναμένεται 

να παραμείνει και στα επόμενα χρόνια.  

Το διάγραμμα 4.2 παρουσιάζει την πορεία του εξεταζόμενου μεγέθους για την ίδια 

περίοδο για τις υπόλοιπες δεκατρείς χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Όλες σχεδόν οι χώρες 

παρουσιάζουν ίδια πορεία στο μέγεθος των πτωχεύσεων με τις τέσσερις παραπάνω χώρες 

αποδεικνύοντας, ίσως, την επιρροή του εξωτερικού περιβάλλοντος στην πορεία μιας 

επιχείρησης. Άλλωστε, όπως αναφέρθηκε και στο πρώτο κεφάλαιο αποτελεί μία από τις 

πέντε βασικές κατηγορίες αιτιών των επιχειρησιακών πτωχεύσεων. Ειδικότερα, τα πρώτα 
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Διάγραμμα 4.2: Απεικόνιση της πορείας των πτωχεύσεων στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
Πηγή: Creditreform, 2006 & 2010 
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χρόνια παρουσιάζεται μία αύξηση στον αριθμό των πτωχεύσεων, ενώ στη συνέχεια για τα 

επόμενα τρία χρόνια παρατηρείται μία μείωση με αποκορύφωμα το τέλος της 

εξεταζόμενης περιόδου που επανέρχεται η αυξητική τάση των πτωχεύσεων με 

περιστασιακές μειώσεις το 2010. Το μέλλον και για αυτές τις χώρες προβλέπεται 

δυσοίωνο αφού φαίνονται ανίσχυρες να αντιμετωπίσουν όλη αυτή τη δυσμενή κατάσταση. 

4.3.2 Πτωχεύσεις στο πλαίσιο της Ελληνικής πραγματικότητας 

Η Ελλάδα την τελευταία δεκαετία μαστίζεται από πτωχεύσεις για αρκετά μεγάλα 

χρονικά διαστήματα, αυξάνοντας σε υπερβολικό ποσοστό το μέγεθος της ανεργίας. 

Ξεκινώντας από το χρονικό διάστημα 2002-2003 υπήρξε πληθώρα πτωχεύσεων. Την 

περίοδο αυτή το πρόβλημα της ανεργίας επικεντρώνεται κυρίως στην περιοχή της Β. 

Ελλάδος λόγω της μετανάστευσης πολλών επιχειρήσεων ειδικότερα από τον κλάδο της 

κλωστοϋφαντουργίας, αφού πολλοί επιχειρηματίες έκλειναν τις επιχειρήσεις και 

μετέφεραν την έδρα τους στις βαλκανικές γειτονικές χώρες της Ελλάδος με σκοπό να 

εκμεταλλευτούν τα επιχειρηματικά πλεονεκτήματα και οφέλη που τους προσφέρονταν, 

όπως η μείωση του εργατικού κόστους και ο χαμηλός συντελεστής φορολογίας. 

Χαρακτηριστικά παραδείγματα της κατάστασης που επικρατούσε στην Ελλάδα 

θεωρούνται η ναυτιλιακή εταιρία Πήγασος, η αλυσίδα καταστημάτων Υβόννη, η 

επιχείρηση λιανικού εμπορίου Αντωνόπουλος, το τουριστικό γραφείο Μάνος, η 

επιχείρηση Connection κ.α αφήνοντας το σύνολο των εργαζομένων τους χωρίς δουλειά. 

Από τις προαναφερθείσες επιχειρήσεις ορισμένες υπήρξαν εισηγμένες στο χρηματιστήριο 

και βίωσαν, αρχικά, το καθεστώς της επιτήρησης ενώ αρκετές, αν όχι όλες, αποτέλεσαν 

δείγμα κατά την εφαρμογή υποδειγμάτων πρόβλεψης μιας πτώχευσης στα πλαίσια της 

ελληνικής πραγματικότητας. Σε όλη αυτή την κατάσταση και στο αρνητικό κλίμα 

συνέβαλαν ο περιορισμένος ρυθμός ανάπτυξης, η μεγάλη πτώση των χρηματιστηρίων, η 

προσαρμογή στο νέο νόμισμα και το υψηλό ποσοστό εισηγμένων προϊόντων της 

συνολικής κατανάλωσης (Τράπεζα Ελλάδος, 2004). 

Η ίδια κατάσταση παρέμεινε ακόμα και τα δύο επόμενα χρόνια. Μεγάλου μεγέθους 

επιχειρήσεις που απασχολούσαν έναν υψηλό αριθμό εργαζομένων κλείνουν η μία μετά την 

άλλη υποδεικνύοντας πληθώρα λαθών τόσο από το μάνατζμεντ της εκάστοτε επιχείρησης 

όσο και από την επιρροή του γενικότερου περιβάλλοντος μέσα στο οποίο 

δραστηριοποιούνται. Οι κλάδοι που κυρίως βάλλονται είναι ο κλάδος της 

κλωστοϋφαντουργίας που συνεχίζει να παρουσιάζει αυξημένο αριθμό πτωχεύσεων αλλά 
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προστίθενται και οι κλάδοι της ένδυσης, των κατασκευών και της πληροφορικής. Τα 

κλωστήρια Πρεβέζης και Ναούσης καθώς και η επιχείρηση Sex Form είναι μερικά από τα 

πιο γνωστά ονόματα που προσβλήθηκαν από την «ασθένεια» της χρηματοοικονομικής 

δυσπραγίας και οδήγησε τις επιχειρήσεις στο θάνατο – πτώχευση. Ευχάριστο διάλειμμα 

στο σύνολο των πτωχεύσεων επεφύλαξε η διετία 2006 - 2007, όπως παρουσιάζεται στο 

σχεδιάγραμμα 4.2, στην οποία μειώθηκαν αρκετά οι πτωχεύσεις των ελληνικών 

επιχειρήσεων. Παρατηρείται ότι περίπου στο ίδιο χρονικό διάστημα μειώνονται οι 

πτωχεύσεις στο σύνολο της Δυτικής Ευρώπης με συνέπεια η περίοδος αυτή να 

χαρακτηριστεί ως μία θετική περίοδος για όλες τις χώρες οι οποίες και απολάμβαναν όλα 

τα πλεονεκτήματα που πρέσβευε αυτή η ένωση κρατών.  

Οι επόμενες χρονιές επιφυλάσσουν αύξηση στο συνολικό αριθμό των πτωχεύσεων 

και δυστυχώς, οδηγούν σε δυσοίωνες προβλέψεις για το μέλλον και για αυτή τη χώρα. Το 

συμπέρασμα αυτό τείνει να γίνει ασφαλές, ειδικότερα για την Ελλάδα, λαμβάνοντας 

υπόψη τόσο την πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων την τελευταία τριετία όσο και 

το δείκτη αποπληρωμής απαιτήσεων, αγγίζοντας για το 2010 τις εκατόν δώδεκα μέρες 

(Icap, 2012). Έτσι υποδεικνύεται ότι οι επιχειρήσεις είναι πιθανό να αντιμετωπίζουν 

προβλήματα ρευστότητας και κατ’ επέκταση να θεωρείται πιθανός ο κίνδυνος της 

πτώχευσης λόγω αδυναμίας πληρωμής των υποχρεώσεων. Οι κλάδοι που αναμένεται να 

προσβληθούν περισσότερο από αυτή την ύφεση είναι ο κατασκευαστικός και ο κλάδος του 

εμπορίου. Ο κατασκευαστικός κλάδος αντιμετωπίζει τόσο τις δυσκολίες εξαιτίας της 

αύξησης του συντελεστή του φόρου προστιθέμενης αξίας και άλλων οικονομικών 

επιβαρύνσεων όσο και την ύφεση που πλήγει τον κλάδο της κτηματομεσιτίας. Από την 

άλλη πλευρά, ο κλάδος του εμπορίου πρέπει να προσαρμοστεί ανάλογα με τις ανάγκες της 

εποχής και κατ’ επέκταση με τη μείωση της κατανάλωση λόγω της μειωμένης 

αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών. 

Έχοντας αναπτύξει την επιχειρηματική κατάσταση της Ελλάδος την τελευταία 

δεκαετία, η ανάλυση συνεχίζεται με τα υποδείγματα πρόβλεψης πτωχεύσεων που έχουν 

χρησιμοποιήσει ως δείγμα τις παραπάνω προαναφερθείσες επιχειρήσεις και γενικά 

ελληνικές πτωχευμένες επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις που βρίσκονται υπό επιτήρηση στο 

ελληνικό χρηματιστήριο με σκοπό να προσδιοριστεί ένα υπόδειγμα με τις κατάλληλες 

μεταβλητές ικανό να αντικατοπτρίζει την ελληνική πραγματικότητα κατά τη διάρκεια των 

χρόνων. 
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4.4  Εφαρμογές των Υποδειγμάτων Πρόβλεψης της Πτώχευσης στην Ελλάδα 

Τα πρώτα υποδείγματα πρόβλεψης των εταιρικών πτωχεύσεων καθυστέρησαν να 

εφαρμοσθούν πάνω σε ελληνικά δεδομένα, ίσως λόγω των κοινωνικών και πολιτικών 

καταστάσεων που επικρατούσαν κατά καιρούς στην Ελλάδα. Όμως, η μεγάλη σημασία της 

επιχείρησης μέσα στην ελληνική οικονομία, η προσπάθεια άνθισης και στήριξης των 

ελληνικών επιχειρήσεων και  οι σημαντικές επιπτώσεις που έχουν οι πτωχεύσεις σε πολλές 

ομάδες  ατόμων (μέτοχοι, εργαζόμενοι, προμηθευτές κ.τ.λ) οδήγησαν το ενδιαφέρον των 

ελλήνων επιστημόνων στην εφαρμογή των πρώτων «αμερικανικών» υποδειγμάτων 

πρόβλεψης μιας πτώχευσης. Προσπάθησαν να εφαρμόσουν τα υποδείγματα για να 

προσδιορίσουν κατά πόσο μπορούν να προβλέψουν μια ελληνική εταιρική πτώχευση. 

Συγκεκριμένα, αν και τα πρώτα βήματα πραγματοποιήθηκαν στην Αμερική το χρονικό 

διάστημα 1966-1968, οι αντίστοιχες προσπάθειες στην Ελλάδα ξεκίνησαν στις αρχές της 

δεκαετίας του ’80, έχοντας περίπου μια δεκαετή καθυστέρηση. Στις προσπάθειες αυτές 

σημαντικό ρόλο διαδραμάτισε το γεγονός ότι είχε σταθεροποιηθεί το πολιτικό και 

κοινωνικό κλίμα της Ελλάδος, ενώ είχε οργανωθεί και αναπτυχθεί ικανοποιητικά ο 

ελληνικός επιχειρησιακός κλάδος με αποτέλεσμα να υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης σε 

ένα ικανοποιητικό δείγμα ελληνικών επιχειρήσεων και δεδομένων. Για περίπου 20 χρόνια, 

οι προσπάθειες περιορίζονταν κυρίως στα στατιστικά υποδείγματα κάνοντας χρήση 

διαφόρων αριθμοδεικτών ως ανεξάρτητες μεταβλητές, ενώ προς το τέλος της 

συγκεκριμένης περιόδου εισήχθησαν και οι τεχνικές από το χώρο της επιχειρησιακής 

έρευνας. Πραγματοποιήθηκαν πολλές έρευνες, κυρίως με τη χρήση της διακριτικής 

ανάλυσης, του λογαριθμικού υποδείγματος πιθανότητας και του κανονικού υποδείγματος 

πιθανότητας. Σκοπός, ήταν να βρεθεί το κατάλληλο υπόδειγμα πρόβλεψης με τις 

κατάλληλες ανεξάρτητες μεταβλητές – αριθμοδείκτες, το οποίο και θα παρουσιάζει 

ικανοποιητικά ποσοστά σωστής πρόβλεψης. Προς το τέλος της συγκεκριμένης περιόδου, 

έκαναν την εμφάνισή τους οι τεχνικές από τον επιχειρησιακό χώρο, οι οποίες βρήκαν και 

αυτές εφαρμογή στην πρόβλεψη μιας εταιρικής πτώχευσης. Ουσιαστικά, εκείνη η περίοδος 

μπορεί να θεωρηθεί η μεταβατική περίοδος από τη χρήση των στατιστικών υποδειγμάτων 

στη χρήση των ευφυών υποδειγμάτων.  

Την επόμενη δεκαετία, οι προσπάθειες αυτές έγιναν περισσότερο περίπλοκες αφού 

περιορίστηκε η εφαρμογή των στατιστικών μεθόδων και εφαρμόσθηκαν υποδείγματα τόσο 

από τον επιχειρησιακό κλάδο όσο και από τον κλάδο των υπολογιστών χρησιμοποιώντας 

αλγόριθμους. Σκοπός τους ήταν να μειωθούν τα ποσοστά λάθους πρόβλεψης σε ένα 
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υπόδειγμα και να δημιουργηθεί ένα υπόδειγμα το οποίο θα αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για 

κάθε επιχειρηματία που δραστηριοποιείται στην ελληνική επικράτεια. Βέβαια, η μεγάλη 

σημασία των υπολοίπων μεθόδων δεν έπαψε να υφίσταται αφού ακόμα και σήμερα 

αποτελούν σημείο αναφοράς για την πρόβλεψη των πτωχεύσεων. Όπως γίνεται εμφανές 

από τα παραπάνω, η χρήση των υποδειγμάτων για την πρόβλεψη μιας πτώχευσης στην 

ελληνική πραγματικότητα μπορεί να διακριθεί σε δύο μεγάλες χρονικές περιόδους: Η 

πρώτη περίοδος ξεκινάει από το 1980 και ολοκληρώνεται το 1999, ενώ η δεύτερη 

περίοδος περιλαμβάνει τις χρονιές από το 2000 μέχρι και σήμερα. Με βάση αυτή τη 

διάκριση, παρακάτω παρουσιάζονται τα υποδείγματα που έχουν δημιουργηθεί, 

χρησιμοποιώντας ως δείγμα εκμάθησης ελληνικές επιχειρήσεις. 

Περίοδος 1980-1999 

Η πρώτη έρευνα πραγματοποιήθηκε το 1984. Σε αυτή την έρευνα οι Grammatikos 

και Gloubos ασχολήθηκαν με την πρόβλεψη της χρηματοοικονομικής αποτυχίας στις 

βιομηχανικές ελληνικές επιχειρήσεις. Εφαρμόζοντας σε ένα δείγμα ελληνικών 

βιομηχανικών επιχειρήσεων (29 πτωχευμένες και 29 υγιείς επιχειρήσεις του αντίστοιχου 

κλάδου, μεγέθους και ηλικίας)  το υπόδειγμα της διακριτικής ανάλυσης και το γραμμικό 

υπόδειγμα πιθανότητας, το αποτέλεσμα στο οποίο κατέληξαν είναι ότι αυτές οι δύο 

μέθοδοι μπορούν να προβλέψουν με παρόμοια ποσοστά επιτυχίας μια επικείμενη 

πτώχευση ακόμα και τρία χρόνια πριν αυτή συμβεί. 

Τα επόμενα χρόνια τα επιμέρους στατιστικά υποδείγματα αποτέλεσαν το 

κυριότερο βοήθημα των επιστημόνων στην προσπάθειά τους να βρουν ένα υπόδειγμα που 

θα προβλέπει με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια μια επικείμενη πτώχευση στην 

Ελλάδα (Papoulias and Theodosiou, 1987; Gloubos and Grammatikos, 1988; Theodossiou 

and Papoulias, 1988; Theodosiou, 1991; Papoulias και Theodosiou, 1992; Γκλεζάκος και 

Καρυτινός, 1994). 

Το 1990, πραγματοποιήθηκε διδακτορική διατριβή από τον Βρανά με τίτλο 

«Πρόγνωση Χρηματοοικονομικής Αποτυχίας στις Ελληνικές Βιομηχανικές Επιχειρήσεις». 

Σκοπός της παραπάνω διδακτορικής διατριβής ήταν η δημιουργία ενός υποδείγματος 

ικανού να προβλέψει με μεγάλη επιτυχία μια εταιρική πτώχευση μέσα από ένα δείγμα 35 

πτωχευμένων επιχειρήσεων και 35 υγιών επιχειρήσεων. Θα πρέπει, να σημειωθεί σε αυτό 

το σημείο, ότι η επιλογή των υγιών επιχειρήσεων έγινε με κριτήριο την ικανότητά τους να 

πληρώνουν εγκαίρως τις δανειακές τους υποχρεώσεις. Μέσα από το συγκεκριμένο δείγμα, 
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δημιουργήθηκε ένα υπόδειγμα βασισμένο στη διακριτική ανάλυση, που μπορούσε να 

προβλέπει με μεγάλη επιτυχία την πτώχευση μιας ελληνικής εταιρίας ακόμα και τέσσερα 

χρόνια πριν πραγματοποιηθεί. Στην ίδια διατριβή χρησιμοποιήθηκε, επίσης, το υπόδειγμα 

της γραμμικής πιθανότητας καθώς και της λογαριθμικής πιθανότητας με αξιοπρόσεκτα 

ποσοστά επιτυχίας σε αντίθεση με τη χρήση του υποδείγματος του γραμμικού 

προγραμματισμού που τα αποτελέσματα δεν ήταν τόσο ενθαρρυντικά. 

Το 1994, ολοκληρώθηκε διδακτορική διατριβή με τίτλο «Εξέταση Ελληνικών 

Προβληματικών Επιχειρήσεων και Πρόβλεψη της Εμφάνισής τους» του Γκίνογλου. Οι 

μέθοδοι πρόβλεψης των πτωχεύσεων που χρησιμοποιήθηκαν στη συγκεκριμένη διατριβή 

ήταν η ανάλυση αριθμοδεικτών, η διακριτική ανάλυση, το υπόδειγμα της γραμμικής 

πιθανότητας, το λογαριθμικό υπόδειγμα πιθανότητας και το κανονικό υπόδειγμα 

πιθανότητας. Τα υποδείγματα αυτά εφαρμόσθηκαν σε ένα δείγμα 20 προβληματικών και 

20 υγιών επιχειρήσεων. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, η ανάλυση των 

αριθμοδεικτών μπορεί να εφαρμοσθεί δίνοντας ικανοποιητικά σημάδια προειδοποίησης 

όπως και τα υπόλοιπα υποδείγματα. Προτείνεται όμως, λόγω του δυναμικού 

περιβάλλοντος μέσα στο οποίο αναπτύσσονται οι ελληνικές επιχειρήσεις, να 

χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα αρκετές μέθοδοι για τη διασταύρωση των αποτελεσμάτων. 

Παράλληλα, την ίδια χρονιά δημοσιεύθηκε έρευνα από τους Siskos, Zopounidis και 

Pouliezos (1994), στην οποία εξετάζεται η χρηματοδότηση βιομηχανικών επιχειρήσεων 

από ελληνική τράπεζα μέσα από την αξιολόγηση, διάκριση και ταξινόμηση των υπό 

εξέταση επιχειρήσεων σε επικίνδυνες και μη. Η έρευνα βασίστηκε σε ένα πολυκριτήριο 

σύστημα υποστήριξης αποφάσεων, το MINORA με στόχο την αξιολόγηση του δείγματος 

ενώ στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκε η παραγοντική ανάλυση και η διακριτική ανάλυση για 

να πραγματοποιηθεί ο διαχωρισμός του. Ουσιαστικά,  ήταν το πρώτο βήμα για τη χρήση 

των πολυκριτηριακών τεχνικών στο συγκεκριμένο πεδίο και πάντα σε ελληνικά δεδομένα. 

Το 1995, πραγματοποιήθηκε διδακτορική διατριβή από τον Δημητρά με τίτλο 

«Πολυκριτήριες Μέθοδοι Εκτίμησης του Κινδύνου της Πτώχευσης Επιχειρήσεων». Στη 

συγκεκριμένη διατριβή, εφαρμόσθηκαν τρία υποδείγματα πρόβλεψης πτωχεύσεων σε ένα 

δείγμα ελληνικών βιομηχανικών πτωχευμένων επιχειρήσεων (σύνολο 40 πτωχευμένες 

επιχειρήσεις) από το 1986-1990. Το πρώτο υπόδειγμα που χρησιμοποιήθηκε ήταν η 

διακριτική ανάλυση, το δεύτερο ήταν τα προσεγγιστικά σύνολα και το τρίτο ήταν μια 

πολυκριτήρια μέθοδος με το όνομα ELECTRE TRI. Τα ποσοστά επιτυχίας ήταν παρόμοια 

για τις τρεις μεθόδους με μια μικρή υπεροχή για τις δύο τελευταίες, φανερώνοντας τη 
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σπουδαιότητα της πολυκριτήριας ανάλυσης. Η συγκεκριμένη μέθοδος χρησιμοποιήθηκε 

για τα επόμενα χρόνια σε ελληνικά δεδομένα καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι η 

«ELECTRE TRI» μπορεί να καταλήγει σε αξιόπιστες προβλέψεις (Dimitras et al., 1996; 

Zopounidis et al., 1998). Ξεκινώντας από τη χρονιά αυτή, τα προσεγγιστικά υποδείγματα 

αποκτούν διαπρεπή θέση μέσα στην ελληνική οικονομία σε μια προσπάθεια επιτυχούς 

πρόβλεψης της πτώχευσης. (Slowinski and Zopounidis, 1995; Greco et al. 1998, Dimitras 

et al., 1999)18, ενώ παράλληλα αναπτύσσονται και άλλες πολυκριτήριες τεχνικές όπως η 

τεχνική FINEVA, η οποία εφαρμόζεται στον κλάδο των μεταφορών για τον προσδιορισμό 

της πιθανότητας πτώχευσης (Zopounidis et al., 1996 όπως επισημαίνεται στο Anastasiou 

και Doumpos, 2000) 

Το 1999, οι Doumpoς και Zopounidis παρουσίασαν στην Ελλάδα μια μη 

παραμετρική πολυκριτήρια μέθοδο με το όνομα M.H.DIS. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα 

της έρευνας μπορεί να σταθεί επάξια απέναντι στις πλέον διαδεδομένες στατιστικές 

μεθόδους. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιήθηκε το ίδιο δείγμα με την έρευνα Dimitras et al 

(1999), το οποίο εφαρμόσθηκε στη μη παραμετρική πολυκριτήρια μέθοδο M.H.DIS, στη 

διακριτική ανάλυση και στο υπόδειγμα λογιστικής πιθανότητας με αποτέλεσμα η πρώτη 

να παρουσιάζει καλύτερα ποσοστά προβλεψιμότητας. Την ίδια χρονιά, οι Zopounidis και 

Doumpos εφάρμοσαν την πολυκριτήρια μέθοδο UTADIS και τρεις παραλλαγές αυτής, τις 

οποίες στη συνέχεια συνέκριναν με τη διακριτική ανάλυση, το υπόδειγμα λογαριθμικής 

πιθανότητας και το κανονικό υπόδειγμα πιθανότητας. Και σε αυτή την έρευνα τα 

πολυκριτήρια υποδείγματα ανάλυσης αποφάσεων μπορούν να προβλέψουν πιο 

ικανοποιητικά μια πρόβλεψη. Τέλος, την ίδια χρονιά γίνονται τα πρώτα βήματα προς τα 

ευφυή υποδείγματα κάνοντας χρήση για πρώτη φορά ενός υποδείγματος βασισμένο στην 

ασαφή λογική (Spanos et al., 1999). Ως δείγμα χρησιμοποιήθηκε ένα σύνολο από 80 

επιχειρήσεις – μισές πτωχευμένες και μισές μη πτωχευμένες – εφαρμόζοντάς το σε ένα 

υπόδειγμα ασαφών κανόνων ενώ στη συνέχεια τα αποτελέσματα συγκρίθηκαν με αυτά 

των υποδειγμάτων της διακριτικής ανάλυσης, της λογαριθμικής πιθανότητας και της 

κανονικής πιθανότητας υποδεικνύοντας ως ένα αρκετά ανταγωνιστικό υπόδειγμα το 

αρχικό. 

Περίοδος 2000-2011 

Η συγκεκριμένη περίοδος χαρακτηρίζεται, κυρίως, από την απομάκρυνση της 

χρήσης των στατιστικών μεθόδων που έγινε κατά κόρων τα προηγούμενα χρόνια και 
                                                 
18 Για περισσότερες πληροφορίες βλ. Γαγάνης, Χ. κ.α, 2006: σελ 64.  
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επικεντρώνεται στην προσπάθεια εφαρμογής των ευφυών υποδειγμάτων σε ελληνικά 

δεδομένα. Ορισμένα τέτοια υποδείγματα όπως αναφέρθηκε στο τρίτο κεφάλαιο της 

παρούσας διδακτορικής διατριβής είναι τα νευρωνικά δίκτυα, τα δέντρα αποφάσεων, τα 

ασαφή σύνολο κτλ. Χαρακτηριστικό των μεθόδων αυτών είναι η χρήση διαφόρων 

αλγόριθμων, οι οποίοι «εκπαιδεύουν» κατάλληλα το σύστημα.  

Η πρώτη προσπάθεια πραγματοποιήθηκε το 2000 με τη χρήση των νευρωνικών 

δικτύων, τα οποία εφαρμόζονται για πρώτη φορά σε ελληνικά δεδομένα για να 

προβλέψουν μια εταιρική πτώχευση (Zapranis and Ginoglou, 2000). Το δείγμα που 

χρησιμοποιήθηκε αποτελούνταν από 20 ελληνικές προβληματικές επιχειρήσεις και από 20 

υγιείς επιχειρήσεις. Η επιλογή των υγιών επιχειρήσεων έγινε με βάση τον κλάδο και το 

μέγεθος. Τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης έρευνας, αλλά όχι μόνο, έδειξαν ότι η 

εφαρμογή των νευρωνικών δικτύων παρουσιάζει καλύτερα ποσοστά ταξινόμησης σε 

σύγκριση με το υπόδειγμα της διακριτικής ανάλυσης (Kotsiantis et al., 2006). Επίσης, την 

ίδια χρονιά πραγματοποιήθηκε μία έρευνα όσο αφορά ποιοι μπορεί να είναι οι παράγοντες 

που μπορεί να οδηγήσουν μία ελληνική βιομηχανική επιχείρηση σε αποτυχία και κλείσιμο. 

Θα πρέπει να τονισθεί όμως ότι η έρευνα επικεντρώθηκε κυρίως στα συνολικά χρόνια 

ζωής που μπορεί να δραστηριοποιείται μία επιχείρηση σε έναν κλάδο ενώ δείγμα 

αποτέλεσαν επιχειρήσεις που άρχισαν τη δραστηριότητά τους συγκεκριμένη χρονιά και 

όσες δεν μπόρεσαν να διατηρηθούν χαρακτηρίσθηκαν αποτυχημένες χωρίς να εξετάζεται 

μεμονωμένα το γεγονός της πτώχευσης. Το αποτέλεσμα της έρευνας είναι σημαντικό γιατί 

δεν καταλήγει μόνο στους εταιρικούς δείκτες αλλά καταλήγει σε ένα μείγμα εταιρικών και 

κλαδικών μεταβλητών. Μία σημαντική μεταβλητή που εξετάστηκε ήταν η δυνατότητα 

εισόδου μιας νέας επιχείρησης σε ένα συγκεκριμένο κλάδο. Ο δείκτης αυτός θεωρείται 

σημαντικός γιατί όσο μεγαλύτερη ευκολία υπάρχει για την είσοδο νέων επιχειρήσεων σε 

έναν κλάδο τόσο μειώνεται ο χρόνος «ζωής» των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται 

ήδη στον κλάδο (Fotopoulos and Louri, 2000). Το αποτέλεσμα της έρευνας αυτής 

επιβεβαιώθηκε και οκτώ χρόνια μετά μέσα από παρόμοια έρευνα σε ένα πιο πρόσφατο 

δείγμα ελληνικών επιχειρήσεων (Asimakopoulos et al., 2008).  

Το 2005 εφαρμόσθηκαν υποδείγματα με τη χρήση ορισμένων αλγόριθμων 

«εκπαίδευσης» (Kotsiantis et al., 2005). Σκοπός ήταν να αξιολογηθεί η δυνατότητά τους  

να προβλέψουν μια ελληνική εταιρική πτώχευσης. Συγκεκριμένα εφαρμόσθηκαν οι 

αλγόριθμοι: δικτύων Bayesian, DS (αλγόριθμος κ - πλησιέστερων γειτόνων), Ripper, C4.5 

(υπόδειγμα δέντρων αποφάσεων), SMO (μηχανές διανυσμάτων υποστήριξης) και RBF 
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(νευρωνικά δίκτυα). Με βάση τα αποτελέσματα, οι συγκεκριμένοι αλγόριθμοι μπορούν με 

επιτυχία να προβλέψουν την πραγματοποίηση μιας πτώχευσης ακόμα και τρία χρόνια πριν 

αυτή συμβεί. 

Το 2006, οι Tsakonas, Dounias, Doumpos και Zopounidis εφάρμοσαν ένα υβριδικό 

υπόδειγμα, συνδυάζοντας τα νευρωνικά δίκτυα και το γενετικό προγραμματισμό (neural 

logic networks by means of grammar-guided genetic programming). Εκατόν δέκα οκτώ 

επιχειρήσεις αποτελούσαν το συνολικό δείγμα της έρευνας εκ του οποίου δημιουργήθηκαν 

δύο ομάδες. Η πρώτη ομάδα αποτελούσε το δείγμα εκμάθησης και απαρτιζόταν από ένα 

σύνολο ογδόντα επιχειρήσεων (40 πτωχευμένες και 40 μη πτωχευμένες που επιλέχθησαν 

σύμφωνα με το μέγεθος ενεργητικού, με το σύνολο εργαζομένων και με τον κλάδο) 

προερχόμενη από 1986-1990 ενώ η δεύτερη ομάδα αποτελούνταν από τις υπόλοιπες 

επιχειρήσεις και προερχόταν από τις πτωχεύσεις που πραγματοποιήθηκαν τη χρονική 

περίοδο 1991-1993. Το νέο αυτό υπόδειγμα παρουσίασε υψηλά ποσοστά 

προβλεψιμότητας, υπερέχοντας από άλλα ήδη υπάρχοντα υποδείγματα πρόβλεψης 

(στατιστικά και μη). 

Την ίδια χρονιά, οι Γαγάνης, Δούμπος και Ζοπουνίδης εξέδωσαν βιβλίο με τίτλο 

«Συστήματα Πρόγνωσης της Χρηματοοικονομικής Αποτυχίας: Η Ελληνική Εμπειρία». 

Στο βιβλίο αυτό, αρχικά, γίνεται μια συνοπτική περιγραφή των βασικών εννοιών της 

πτώχευσης και των βασικών υποδειγμάτων πρόβλεψης, ενώ στη συνέχεια εφαρμόζονται 

δύο πολυκριτήριες μέθοδοι πρόβλεψης: UTADIS και MHDIS. Ακολουθεί σύγκριση των 

αποτελεσμάτων με τα αντίστοιχα αποτελέσματα της διακριτικής ανάλυσης και του 

υποδείγματος της λογιστικής παλινδρόμησης με τη πολυκριτήρια μέθοδο MHDIS να 

υπερέχει. Σε συνέχεια της έρευνας του 2005 με κέντρο την εφαρμογή των αλγορίθμων 

ακολούθησε, πάλι το 2006, η έρευνα των Loukeris και Matsatsinis, η οποία επικεντρώθηκε 

στην πρόβλεψη μιας εταιρικής αποτυχίας κάνοντας χρήση των ευφυών υποδειγμάτων. Τα 

λογισμικά που χρησιμοποιήθηκαν ήταν: WEKA 3.0 (για τα νευρωνικά δίκτυα), 

NEFCLASS 2.4 (συνδυασμός νευρωνικών δικτύων και ασαφών συνόλων – υβριδικά 

υποδείγματα),  DataEngine 4.0  (νευρο-ασαφή υποδείγματα - υβριδικά) και 

NeuroSolutions 4.3 (νευρο-γενετικά δίκτυα). Τα αποτελέσματα της έρευνας αποδεικνύουν 

ότι τα υβριδικά υποδείγματα υπερέχουν σε σύγκριση με τα μεμονωμένα υποδείγματα.    

Το 2007, πραγματοποιήθηκε μια διδακτορική διατριβή με τίτλο «Η δυνατότητα 

πρόβλεψης της πτώχευσης: με τη χρήση λογιστικών και μακροοικονομικών μεγεθών» του 

Ντόκα. Σκοπός της συγκεκριμένης διδακτορικής διατριβής ήταν η δημιουργία ενός 
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υποδείγματος πρόβλεψης μιας εταιρικής πτώχευσης με τη χρήση λογιστικών αλλά και 

μακροοικονομικών μεταβλητών. Το δείγμα πάνω στο οποίο βασίστηκε η δημιουργία του 

υποδείγματος απαρτίζονταν από εικοσιπέντε πτωχευμένες επιχειρήσεις και από 

εικοσιπέντε μη πτωχευμένες επιχειρήσεις. Οι μεταβλητές που χρησιμοποιήθηκαν: το 

πραγματικό επιτόκιο χορηγήσεων (μακροοικονομική μεταβλητή), ο φορολογικός 

συντελεστής επί των καθαρών κερδών των ανωνύμων εταιριών (μακροοικονομική 

μεταβλητή), ο αριθμοδείκτης γενικής ρευστότητας (λογιστική μεταβλητή), ο 

αριθμοδείκτης ειδικής ρευστότητας (λογιστική μεταβλητή), ο αριθμοδείκτης δανειακής 

επιβάρυνσης (λογιστική μεταβλητή), ο αριθμοδείκτης των ιδίων κεφαλαίων προς τα 

συνολικά κεφάλαια (λογιστική μεταβλητή) και ο αριθμοδείκτης των βραχυπρόθεσμων 

υποχρεώσεων προς τα πάγια (λογιστική μεταβλητή). Μέσα από τη σύγκριση ενός 

υποδείγματος logit μόνο με λογιστικές μεταβλητές, ενός υποδείγματος μόνο με 

μακροοικονομικές μεταβλητές και ενός υποδείγματος που συνδυάζει και τα δύο 

(λογιστικές και μακροοικονομικές μεταβλητές), τα αποτελέσματα έδειξαν ότι καλύτερα 

ποσοστά επιτυχίας παρουσιάζει το τελευταίο υπόδειγμα  αποδεικνύοντας με αυτόν τον 

τρόπο ότι μία πτώχευση προέρχεται από ένα σύνολο μικροοικονομικών και 

μακροοικονομικών παραγόντων. Σε ένα άλλο υπόδειγμα, το οποίο δημιουργήθηκε τη 

συγκεκριμένη χρονιά, χρησιμοποιήθηκαν οι γενετικοί αλγόριθμοι. Στη συνέχεια, τα 

αποτελέσματα συγκρίθηκαν με αντίστοιχα αποτελέσματα κάνοντας χρήση διαφορετικών 

υποδειγμάτων όπως των μηχανών διανυσμάτων υποστήριξης και του δέντρου αποφάσεων 

φανερώνοντας την υπεροχή των γενετικών αλγορίθμων (Marinaki et al., 2007).     

Ένα χρόνο μετά, οι Konstiantis και Kanellopoulos εφάρμοσαν μία σχετικά νέα 

μέθοδο εκμάθησης υπολογιστών (πολλαπλή μάθηση μέσω στιγμιοτύπων - multi-instance 

learning), η οποία έχει εφαρμοσθεί και σε άλλους τομείς, σε ένα δείγμα 50 πτωχευμένων 

και 100 υγιών επιχειρήσεων για το χρονικό διάστημα 2003-2004. Τα αποτελέσματα 

έδειξαν ότι η χρήση της συγκεκριμένης μεθόδου με τους αντίστοιχους αλγόριθμους 

(πλησιέστερων γειτόνων, μηχανών διανύσματος υποστήριξης κτλ) μπορεί να δώσει 

ικανοποιητικά αποτελέσματα στην πρόβλεψη μιας εταιρικής πτώχευσης. Την ίδια χρονιά, 

χρησιμοποιήθηκαν αλγόριθμοι όπως ο αλγόριθμος βελτιστοποίησης της αποικίας των 

μυρμηγκιών και ο γενετικός αλγόριθμος σε συνδυασμό με τους αλγόριθμους κ – 

πλησιέστερων γειτόνων με αποτέλεσμα την υπεροχή του πρώτου αλγορίθμου (Marinakis 

et al., 2008). Τέλος, η υπεροχή των ευφυών υποδειγμάτων επισφραγίστηκε τη 

συγκεκριμένη χρονιά κάνοντας χρήση δύο παραλλαγών του λογαριθμικού υποδείγματος 
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πιθανότητας (cross sectional logit – panel data logit) και παρουσιάζοντας απογοητευτικά 

αποτελέσματα (Tsagkanos et al., 2008).      

Το 2009, οι Gerantonis, Vergos και Christopoulos εξέτασαν την υπόθεση αν μπορεί 

το υπόδειγμα z-score (Αltman, 1968) να εφαρμοσθεί στην ελληνική πραγματικότητα για 

επιχειρήσεις οι οποίες είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο. Το αποτέλεσμα της έρευνας 

έδειξε ότι το συγκεκριμένο υπόδειγμα μπορεί να προειδοποιήσει, με αρκετά μεγάλη 

επιτυχία, μια επιχείρηση για την άσχημη πορεία της ακόμα και δύο χρόνια πριν συμβεί η 

πτώχευση. Τα παραπάνω αποτελέσματα επιβεβαιώθηκαν από έρευνα της ίδιας χρονιάς, 

χρησιμοποιώντας ως δείγμα 33 μη εισηγμένες πτωχευμένες επιχειρήσεις και 60 εισηγμένες 

υγιείς επιχειρήσεις σε υποδείγματα της διακριτικής ανάλυσης και της λογαριθμικής 

πιθανότητας. Τα ποσοστά σωστής ταξινόμησης ήταν πολύ ικανοποιητικά, της τάξης του 

90% περίπου (Charalambidis and Papadopoulos, 2009).   

Το 2009,  οι Kotsiantis, Kanellopoulos, Karioti και Tampakas δημιούργησαν μία 

οντολογία με σκοπό τη σύσταση μιας ιστοσελίδας για να ανατρέχουν οι διάφοροι χρήστες, 

οι οποίοι επιθυμούν την πρόβλεψη μιας πτώχευσης. Με τον όρο οντολογία εννοείται η 

τυπική αναπαράσταση γνώσης για ένα συγκεκριμένο θέμα ως ένα σύνολο γνωστικών 

εννοιών, συμπεριλαμβανομένων των λεκτικών, σχέσεων, ιδιοτήτων, κανόνων και λογικής. 

Το δείγμα που χρησιμοποιήθηκε περιελάμβανε πτωχευμένες επιχειρήσεις του χρονικού 

διαστήματος 2003-2004 και αντίστοιχες πενταπλάσιες υγιείς ελληνικές επιχειρήσεις. 

Σύμφωνα με τους δημιουργηθέντες κανόνες, υπάρχει η δυνατότητα προσδιορισμού της 

πορείας της επιχείρησης ακόμα και τρία χρόνια πριν πραγματοποιηθεί. Την ίδια χρονιά, οι 

Gklezakos, Mylonakis και Oikonomou, στα πλαίσια μια τάσης αναβίωσης των 

στατιστικών μεθόδων, θέλησαν να ελέγξουν την προβλεπτική ικανότητα του λογιστικού 

υποδείγματος πιθανότητας στα ελληνικά δεδομένα. Το δημιουργηθέν υπόδειγμα απέτυχε 

να προβλέψει και να κατατάξει σωστά τις πτωχευμένες επιχειρήσεις σε αντίθεση με τις 

υγιείς, γεγονός που υποδεικνύει τη μη χρήση του στα πλαίσια της ελληνικής επικράτειας.    

Το 2011, οι Konstantaras και Siriopoulos δημιούργησαν ένα δυναμικό μη γραμμικό 

υπόδειγμα πρόβλεψης. Για να δημιουργηθεί το συγκεκριμένο υπόδειγμα χρησιμοποιήθηκε 

ως βασικός παράγοντας – εκτιμητής η μέγιστη πιθανοφάνεια  μιας υπόθεσης (Wooldridge, 

2005) και η λογιστική για πιθανές ενδογενείς συνδιακυμάνσεις. Το δείγμα της έρευνας 

προερχόταν από εισηγμένες στο Χρηματιστήριο, οικογενειακές κυρίως επιχειρήσεις και 

προσπάθησε να εντοπίσει την πιθανότητα πραγματοποίησης μια πτώχευσης μέσα από τα 

κέρδη προ φόρων και  τόκων. Δυστυχώς, το υπόδειγμα αυτό δεν παρουσίασε υψηλά 
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ποσοστά επιτυχίας ταξινόμησης σε σχέση με τα ήδη υπάρχοντα υποδείγματα αλλά 

απέδειξε ότι ακόμα και στην ελληνική πραγματικότητα, είναι βάσιμο να ισχυριστεί 

κάποιος ότι χαμηλή κερδοφορία, υψηλά επίπεδα συσσωρευμένων ζημιών και υψηλή 

μόχλευση μπορεί να οδηγήσουν σε αυξημένη πιθανότητα πτώχευσης. Οι παραδοσιακές 

στατιστικές τεχνικές συνεχίζουν να εφαρμόζονται σε μια προσπάθεια εύρεσης του 

κατάλληλου υποδείγματος πρόβλεψης της πτώχευσης. Οι Kosmidis, Venetaki, 

Stavropoulos και Terzidis (2011) μέσα από ένα συνολικό δείγμα 54 ελληνικών 

επιχειρήσεων και χρησιμοποιώντας ως ανεξάρτητες μεταβλητές εταιρικούς αριθμοδείκτες 

κατέληξαν ότι το λογαριθμικό υπόδειγμα πιθανότητας υπερισχύει σε σχέση με τη 

διακριτική ανάλυση. Σε αντίθεση με το αποτέλεσμα αυτό, ο Diakomihalis (2011) κάνοντας 

χρήση ένα σύνολο από ελληνικά ξενοδοχεία και εφαρμόζοντας στο ακέραιο ένα υπόδειγμα 

του Altman, κατέληξε ότι το υπόδειγμα αυτό της διακριτικής ανάλυσης μπορεί με μεγάλη 

επιτυχία να προσδιορίσει την πιθανότητα πτώχευσης μιας ελληνικής ξενοδοχειακής 

μονάδας ακόμα και τρία χρόνια πριν αυτή συμβεί. Αξιοσημείωτο είναι ότι παρά το γεγονός 

ότι τα δύο παραπάνω δείγματα προέρχονται από παρόμοιες χρονικές περιόδους κατέληξαν 

σε διαφορετικά συμπεράσματα. Αυτό μπορεί να οφείλεται ίσως στο γεγονός ότι το ένα 

δείγμα περιλαμβάνει επιχειρήσεις από διάφορους κλάδους ενώ το δεύτερο δείγμα 

περιλαμβάνει επιχειρήσεις που ανήκουν μόνο στον ξενοδοχειακό κλάδο. Μάλιστα, στην 

τελευταία έρευνα υποστηρίζεται ότι τα υποδείγματα που χρησιμοποιούνται μπορεί να 

δίνουν διαφορετικά αποτελέσματα ακόμα και σε ξενοδοχεία διαφορετικών αστεριών. 

Όμως, οι πολυκριτήριες τεχνικές δεν έπαψαν να εφαρμόζονται στην Ελλάδα. 

Πρόσφατο υβριδικό υπόδειγμα συνδυάζει την τεχνική ELECTRE TRI μαζί με έναν 

αλγόριθμο που ανήκει στην κατηγορία της φυσικής υπολογιστικής (Doumpos and 

Zopounidis, 2011). Ο τρόπος λειτουργίας του αλγορίθμου παρομοιάζεται με τον τρόπο 

λειτουργίας ενός γενετικού αλγορίθμου ενώ δημιουργούνται τρία παραπλήσια 

υποδείγματα. Στο πρώτο υπόδειγμα – ETRI-O -  ο αλγόριθμος χρησιμοποιείται για να 

βελτιστοποιήσει την πιστοληπτική αξιολόγηση του  υποδείγματος βασιζόμενος στον 

αισιόδοξο «ASSIGNMENT» κανόνα, στο δεύτερο υπόδειγμα – ETRI-P – ο αλγόριθμος 

χρησιμοποιείται για να βελτιστοποιήσει το υπόδειγμα βασιζόμενος στον απαισιόδοξο 

κανόνα ενώ στο τρίτο υπόδειγμα χρησιμοποιείται η fitness function και έχει ονομασθεί 

ETRI-PO.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ  
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5.1      Εισαγωγικές Παρατηρήσεις  

Κοινώς αποδεκτό στην ερευνητική κοινότητα είναι ότι ένα από τα πιο σημαντικά 

σημεία κατά τη διαδικασία πραγματοποίησης μιας έρευνας, ανεξαρτήτως αντικειμένου, 

είναι η επιλογή και η συγκέντρωση του δείγματος. Το δείγμα αποτελεί το θεμέλιο λίθο και 

ουσιαστικά κάθε ερευνητής βασίζεται σε αυτό για τη συγκέντρωση των δεδομένων και 

των πρωτογενών στοιχείων της έρευνας. Ένας λανθασμένος προσδιορισμός του δείγματος 

μπορεί να αποφέρει σημαντικές ελλείψεις ή υποκειμενικότητες στο τελικό αποτέλεσμα της 

πραγματοποιηθείσας έρευνας με συνέπεια να υπάρχουν πολλά σημεία αμφισβήτησης. 

Πολλοί είναι οι τρόποι και οι τεχνικές που έχουν χρησιμοποιηθεί έτσι ώστε να 

συγκεντρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός απαντήσεων ή παρατηρήσεων με στόχο να 

εξαχθούν ασφαλή αποτελέσματα και συμπεράσματα. Για παράδειγμα, το δείγμα μιας 

έρευνας μπορεί να αποτελεί τυχαία επιλογή του ερευνητή ή μπορεί ο ίδιος να έχει θέσει εξ 

αρχής κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που θα πρέπει να συγκεντρώνει μία μονάδα για να 

ενταχθεί στο δείγμα της έρευνας. Επίσης, η συγκέντρωση των απαντήσεων και των 

πληροφοριών που θα αποτελέσουν τα δεδομένα της έρευνας μπορεί να πραγματοποιηθεί 

για παράδειγμα μέσα από ένα καλά δομημένο ερωτηματολόγιο, το οποίο καλείται να 

συμπληρωθεί από το δείγμα ή μέσα από την καταγραφή των απαιτούμενων παρατηρήσεων 

της συμπεριφοράς του δείγματος σε διαφορετικές συνθήκες. Παραπάνω αναφέρθηκαν 

μόνο ορισμένοι τρόποι για τη συγκέντρωση του δείγματος και των δεδομένων. Η επιλογή 

των τεχνικών εξαρτάται πάντα από το σκοπό καθώς και τη φύση της έρευνας.  

Όπως σε κάθε έρευνα έτσι και στην παρούσα ορίσθηκε ένα σύνολο ως δείγμα της. 

Το δείγμα αυτό μπορεί να χωρισθεί σε δύο βασικές ομάδες. Η πρώτη ομάδα απαρτίζεται 

από πτωχευμένες επιχειρήσεις, ενώ η δεύτερη ομάδα απαρτίζεται από ένα σύνολο υγιών 

επιχειρήσεων. Η συγκέντρωση του δείγματος έγινε μέσα από τα Φύλλα Εφημερίδος 

Κυβερνήσεως καθώς και από τη βάση δεδομένων της Hellastat για την περίοδο 2004-

2011. Στις επόμενες παραγράφους πρόκειται να αναλυθούν πλήρως, τόσο η ομάδα των 

πτωχευμένων επιχειρήσεων και η ομάδα των υγιών επιχειρήσεων, όσο και η τεκμηρίωση 

των μεθόδων και τεχνικών που χρησιμοποιήθηκαν για τη διαμόρφωση του τελικού 

υποδείγματος. Συγκεκριμένα, στην επόμενη παράγραφο θα δοθούν ορισμένα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά και πληροφορίες που διέπουν τις πτωχευμένες επιχειρήσεις, όπως η 

χρονιά του τελευταίου ισολογισμού τους ή η ηλικία των επιχειρήσεων. Στην παράγραφο 

5.3 πρόκειται να αναλυθεί η δεύτερη ομάδα του δείγματος, δηλαδή η ομάδα με τις υγιείς 

επιχειρήσεις και θα αιτιολογηθούν τα κριτήρια επιλογής των συγκεκριμένων 
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επιχειρήσεων. Η τελευταία παράγραφος αυτού του κεφαλαίου πρόκειται να επικεντρωθεί 

στους επιλεγμένους αριθμοδείκτες, σε ένα σύνολο δηλαδή από ανεξάρτητες μεταβλητές 

που στη συνέχεια με κατάλληλες μεθόδους θα γίνει η επιλογή μέσα από αυτό το σύνολο 

που διαχωρίζουν κατάλληλα και με μεγάλη επιτυχία τις δύο αυτές ομάδες. 
 

5.2 Ανάλυση της Ομάδας των Πτωχευμένων Επιχειρήσεων 

Μία από τις ιδιαίτερες δυσκολίες στην πραγματοποίηση μιας έρευνας που αφορά 

τις πτωχεύσεις και ιδιαίτερα την πρόβλεψή τους είναι η συγκέντρωση των πτωχευμένων 

επιχειρήσεων, ειδικότερα των επωνυμιών τους. Στην Ελλάδα, χώρα που αποτελεί τον 

πυρήνα της παρούσας έρευνας, σύμφωνα με το άρθρο 6 α.ν 635/1937 το σύνολο των 

επωνυμιών των πτωχευμένων επιχειρήσεων από όλη την ελληνική επικράτεια 

συγκεντρώνεται στο Πρωτοδικείο Αθηνών και όπως ορίζεται το μητρώο αυτό είναι 

δημόσιο με δυνατότητα πρόσβασης οποιουδήποτε ατόμου με σκοπό τη δημοσιότητα και 

την προστασία του. Όμως, ο νόμος περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Ν. 2472/1997) και οι γραφειοκρατικές διαδικασίες 

των αρμόδιων οργάνων έκριναν αδύνατη τη συγκέντρωση των απαιτούμενων επωνυμιών 

των πτωχευμένων επιχειρήσεων από το αντίστοιχο μητρώο του Πρωτοδικείου Αθηνών για 

την ολοκλήρωση του σκοπού της παρούσας εργασίας. Οι επωνυμίες των πτωχευμένων 

επιχειρήσεων καθώς και οι τρεις τελευταίοι ισολογισμοί τους συγκεντρώθηκαν από τα 

Φύλλα Εφημερίδα Κυβέρνησης (ΦΕΚ), στα οποία ανακοινώνονται οι επωνυμίες των 

επιχειρήσεων κατά την εισαγωγή τους στο μητρώο πτωχευμένων επιχειρήσεων. Θα πρέπει 

να τονισθεί ότι δεν παρουσιάζονται οι επωνυμίες των επιχειρήσεων αυτών στα πλαίσια της 

παρούσας εργασίας λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που επικρατούν στη νομοθεσία.   

Μέσα από την προαναφερθείσα βάση συγκεντρώθηκαν 282 επωνυμίες 

πτωχευμένων επιχειρήσεων. Όλες οι επιχειρήσεις χαρακτηρίζονται από το γεγονός ότι 

φέρουν τη νομική μορφή της ανώνυμης επιχείρησης. Η συγκεκριμένη νομική μορφή έχει 

επιλεγεί ως ένα από τα χαρακτηριστικά του δείγματος γιατί οι επιχειρήσεις που φέρουν τη 

μορφή αυτή είναι υποχρεωμένες να δημοσιεύουν κάθε χρόνο τις χρηματοοικονομικές τους 

καταστάσεις στα ΦΕΚ, οπότε η συγκέντρωση των δεδομένων ήταν εύκολη και δυνατή. 

Στόχος ήταν το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο οι επιχειρήσεις καταχωρήθηκαν στο 

μητρώο ως πτωχευμένες να είναι όσο το δυνατόν μικρότερο έτσι ώστε να περιορισθούν 

στο ελάχιστο οι μακροοικονομικές επιπτώσεις στις επιχειρήσεις μέσα στο διάστημα αυτό. 

Συγκεκριμένα το χρονικό διάστημα το οποίο έχει επιλεγεί ανήκει μέσα στην τελευταία 
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δεκαετία και ειδικότερα μέσα στα τελευταία οκτώ χρόνια, χρονικό διάστημα 2004-2011. 

Ένα σημείο που απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή είναι ότι η χρονιά αυτή είναι η χρονιά που έχει 

ολοκληρωθεί η διαδικασία πτώχευσης και έχει εγγραφεί η επιχείρηση ως πτωχευμένη και 

όχι η χρονιά του τελευταίου ισολογισμού. Προφανώς, αυτά τα δύο χρονικά σημεία για μια 

επιχείρηση διαφέρουν ανάλογα με το χρονικό διάστημα μέχρι να ολοκληρωθεί η νομική 

διαδικασία της πτώχευσης, το οποίο εξαρτάται και από τη νομοθεσία που ισχύει σε κάθε 

χώρα. Έτσι παρά το γεγονός ότι ορισμένες επιχειρήσεις καταχωρήθηκαν στο μητρώο τα 

τελευταία χρόνια, ο τελευταίος ισολογισμός τους δημοσιεύτηκε παλιότερα. Επίσης, θα 

πρέπει να αναφερθεί ότι η οικονομική κρίση που πλήττει παγκοσμίως όλες τις χώρες, οι 

επιπτώσεις της δεν έχουν εμφανιστεί στις επιχειρήσεις που απαρτίζουν το δείγμα της 

παρούσας έρευνας γιατί δεν έχει συμπεριληφθεί κάποια επιχείρηση που έχει δημοσιεύσει 

τελευταίο ισολογισμό τη διαχειριστική χρήση 2011.  Το διάγραμμα 5.1 παρουσιάζει, 

παρακάτω, την κατανομή των επιχειρήσεων σύμφωνα με τη χρονολογία δημοσίευσης της 

πτώχευσής τους στο ΦΕΚ. Μεγάλο ποσοστό ανάμεσα στις χρονιές εμφανίζεται το 2005 με 

περίπου το ένα πέμπτο από το σύνολο της ομάδας να έχει εγγραφεί τη συγκεκριμένη 

χρονιά. Ακολουθεί το 2006 και το 2010 με παρόμοια ποσοστά μεταξύ τους, ενώ οι χρονιές 

με τα χαμηλότερα ποσοστά είναι το 2008 καθώς και το 2011. 

 

Διάγραμμα 5.9: Κατανομή ανάλογα με τη χρονιά δημοσίευσης του ΦΕΚ στο οποίο 
ανακοινώνεται η καταχώρηση στο μητρώο πτωχεύσεων των πτωχευμένων εταιριών του 

αρχικού συνόλου 
Στη συνέχεια έγινε προσπάθεια συγκέντρωσης των τελευταίων τριών ισολογισμών 

πριν από την πτώχευση των παραπάνω 282 επιχειρήσεων έτσι ώστε να πραγματοποιηθεί 
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ανάλυση των δεδομένων, τόσο ένα χρόνο πριν από την πτώχευση, όσο και με βάση το 

μέσο όρο της τριετίας. Αυτό συνεπάγεται ότι επιχειρήσεις που η διάρκεια λειτουργίας τους 

ήταν κάτω από τρία χρόνια και κατ’ επέκταση δεν έχουν δημοσιεύσει τρεις ισολογισμούς 

να αποκλειστούν από την ομάδα. Επίσης, αποκλείστηκαν επιχειρήσεις που ανήκαν στον 

κλάδο των ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών εξαιτίας της ιδιαίτερης φύσης 

τους και των διαφορών τους με τους υπόλοιπους κλάδους. Σύμφωνα με τα παραπάνω 

κριτήρια η επιλεγόμενη ομάδα μειώθηκε σε 120 πτωχευμένες επιχειρήσεις. Όπως στο 

παραπάνω διάγραμμα έτσι και στο επόμενο διάγραμμα (διάγραμμα 5.2) παρουσιάζεται η 

κατανομή των επιχειρήσεων της τελικής ομάδας, της ομάδας δηλαδή που θα αποτελέσει το 

πτωχευμένο μέρος του τελικού δείγματος ανάλογα με τη χρονιά ολοκλήρωσης της 

πτώχευσης και δημοσιοποίησης στα ΦΕΚ. Οι χρονιές με τα μεγαλύτερα ποσοστά είναι το 

2004 και το 2010, διατηρώντας την υψηλή του θέση λόγω ίσως των επιπτώσεων των 

μακροχρόνιων λανθασμένων οικονομικών πολιτικών και στρατηγικών, ενώ η χρονιά με τα 

χαμηλότερα ποσοστά είναι το 2008 λόγω ίσως των εξαιρετικών, παροδικών όμως, 

επιδόσεων που παρουσίασε η ελληνική οικονομία κατά τη διάρκεια της χρονικής περιόδου 

2004-2008 όπου το εγχώριο ΑΕΠ συνεχώς αυξανόταν (ΙΝΕ,2010). 

 

Διάγραμμα 5.10: Κατανομή ανάλογα με τη χρονιά δημοσίευσης του ΦΕΚ στο οποίο 
ανακοινώνεται η καταχώρηση στο μητρώο πτωχεύσεων των πτωχευμένων εταιριών  

   
Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, η χρονιά εγγραφής στο μητρώο μπορεί να 

διαφέρει, και σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να διαφέρει σημαντικά, από τη χρονιά του 

τελευταίου ισολογισμού της επιχείρησης. Για αυτό το λόγο κρίθηκε απαραίτητη η 
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παρουσίαση του διαγράμματος 5.3 στο οποίο απεικονίζεται η κατανομή των 120 

επιχειρήσεων με κριτήριο τη χρονιά δημοσίευσης του τελευταίου ισολογισμού τους. Όπως 

γίνεται κατανοητό από το διάγραμμα παρουσιάζεται ένα χρονικό εύρος περίπου μιας 

δεκαετίας με αφετηρία το 2000 και σημείο τερματισμού το 2010. Παρά το γεγονός ότι τα 

προηγούμενα διαγράμματα αναφέρονταν σε ένα χρονικό εύρος οκτώ χρόνων το διάγραμμα 

5.3 παρουσιάζει ένα χρονικό εύρος μιας εντεκαετίας. Ουσιαστικά, δηλαδή, το πρώτο 

χρονικό εύρος αποτελεί υποσύνολο του δεύτερου, σημείο που αποκαλύπτει ίσως την 

καθυστέρηση στις διαδικασίες της νομικής ολοκλήρωσης μιας πτώχευσης στα πλαίσια της 

ελληνικής πραγματικότητας. Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω θεωρείται ότι η οικονομική 

κρίση προς το παρόν δεν έχει επηρεάσει σημαντικά την πορεία των επιχειρήσεων και ότι 

οι επιπτώσεις της αρχίζουν να γίνονται εμφανείς από την αρχή του 2011 και μετέπειτα19. 

Το 2003 περίπου το ένα έκτο των επιχειρήσεων του δείγματος δημοσίευσαν τον τελευταίο 

ισολογισμό τους, ενώ αξιοσημείωτο είναι ότι δεν παρουσιάζονται σημαντικές αποκλίσεις 

μεταξύ των χρόνων με μοναδική διαφορά το 2010 που μόλις μία επιχείρηση δημοσίευσε 

τον τελευταίο ισολογισμό της.        

 

Διάγραμμα 5.11: Κατανομή ανά χρονιά τελευταίου δημοσιευμένου ισολογισμού της 
συνολικής ομάδας πτωχευμένων επιχειρήσεων 

 
Το επόμενο διάγραμμα (διάγραμμα 5.4) παρουσιάζει την κατανομή των 

επιχειρήσεων με κριτήριο την ηλικία τους, δηλαδή τα συνολικά χρόνια που 

δραστηριοποιούνται. Προφανώς, από τη στιγμή που τέθηκε ως κριτήριο η συγκέντρωση 
                                                 
19 Το επόμενο διάστημα, με τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης να έχουν εμφανιστεί στις επιχειρήσεις, θα 
αποτελέσει αντικείμενο μελλοντικής έρευνας. 
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των τριών τελευταίων ισολογισμών πριν από την πτώχευση η ηλικία των επιχειρήσεων 

ξεκινάει από τα τρία χρόνια. Κρίθηκε σκόπιμο να δημιουργηθούν κλάσεις ηλικιών και 

συγκεκριμένα η πρώτη κλάση περιλαμβάνει επιχειρήσεις από τρία έως επτά χρόνια ζωής, 

η δεύτερη κλάση περιλαμβάνει επιχειρήσεις από οκτώ έως δεκατρία χρόνια ζωής, η τρίτη 

κλάση από δεκατέσσερα έως δεκαεννέα χρόνια ζωής και η τελευταία κλάση περιλαμβάνει 

επιχειρήσεις με παραπάνω από δεκαεννέα χρόνια ζωής. Γίνεται εμφανές ότι η κλάση με 

την μεγαλύτερη συχνότητα επιχειρήσεων είναι η δεύτερη κλάση, δηλαδή οι επιχειρήσεις 

με ηλικία από οκτώ έως δεκατρία χρόνια. Στη συνέχεια ακολουθεί η πρώτη κλάση ενώ 

τελευταία είναι η τέταρτη κλάση των επιχειρήσεων. Σύμφωνα με τα παραπάνω μπορεί να 

ειπωθεί ότι αν μια επιχείρηση αντέξει και ξεπεράσει το κρίσιμο σημείο τότε μπορεί να 

λειτουργεί με μεγαλύτερη ασφάλεια. Όπως είναι λογικό, μία επιχείρηση στην αρχή θα 

πρέπει να διαμορφώσει το προϊόν της ανάλογα με τις ανάγκες της αγοράς και των 

καταναλωτών, να το προωθήσει κατάλληλα και να πείσει τον καταναλωτή να το αγοράσει 

δημιουργώντας ένα μόνιμο πελατολόγιο. Μέσα σε όλες αυτές τις ενέργειες που θα πρέπει 

να γίνουν από την επιχείρηση στην αρχή μπορεί να υπάρξουν πολλά λάθη από την πλευρά 

της διοίκησης με συνέπεια να οδηγηθεί εύκολα στην πτώχευση. Αν όμως η επιχείρηση 

μπορέσει και ξεπεράσει το συγκεκριμένο στάδιο, διαμορφώσει κατάλληλα το προϊόν της 

και δημιουργήσει ένα μόνιμο πελατολόγιο τότε θεωρείται ευκολότερη η συνέχιση της 

λειτουργίας της. Μπορεί να ειπωθεί ότι η επιχείρηση μετά από αυτό το σημείο μπορεί να 

«μπει στον αυτόματο πιλότο» και να συνεχίσει με επιτυχία τη δραστηριότητά της 

(Kalleberg and Leicht; 1991, Klein, 2000; Stocks and Blackburn, 2002). Βέβαια ακόμα και 

μετά από μια ηλικία η διοίκηση της επιχείρησης θα πρέπει να είναι σε εγρήγορση για να 

μπορεί να εντοπίζει πιθανά σημεία αναδιαμόρφωσης του προϊόντος της και ταύτισης με τις 

ανάγκες της εποχής. Το διάγραμμα 5.4 ουσιαστικά επιβεβαιώνει ότι έχει ειπωθεί στην 

παράγραφο 1.5 όσο αφορά την ηλικία μιας επιχείρησης. 

Οι κλάδοι που ανήκουν οι εξεταζόμενες επιχειρήσεις αποτελούν ουσιαστικά και το 

σημείο εξέτασης της παρούσας εργασίας. Δεν θα μπορούσε να παραληφθεί το παρακάτω 

διάγραμμα στο οποίο απεικονίζονται η κατανομή των επιχειρήσεων σύμφωνα με τον 

κλάδο μέσα στον οποίο δραστηριοποιούνται. Ο διαχωρισμός έγινε σύμφωνα με την κύρια 

δραστηριότητα της επιχείρησης, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι δευτερεύουσες 

δραστηριότητες, οι οποίες μπορεί να διαφέρουν σημαντικά από την πρώτη γιατί το 

μεγαλύτερο ποσοστό των εσόδων της προέρχονται από την κύρια δραστηριότητα. Επίσης, 

για να πραγματοποιηθεί ο διαχωρισμός ακολουθήθηκε η στατιστική ταξινόμηση των 

οικονομικών δραστηριοτήτων (Στακοδ 03) που ακολουθείται από τη βάση δεδομένων που 
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χρησιμοποιήθηκε για την εύρεση των υγιών επιχειρήσεων (Hellastat) και ο οποίος είναι 

σύμφωνος με την αντιστοίχιση των κλάδων κατά ΝΑCE (Rev 1) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

 

Διάγραμμα 5.12: Κατανομή ανά χρόνια λειτουργίας – δραστηριότητας των πτωχευμένων 
επιχειρήσεων του δείγματος 

Αναλυτικότερα, οι κλάδοι που παρατηρήθηκαν μέσα στην ομάδα των πτωχευμένων 

επιχειρήσεων είναι οκτώ από τους συνολικά δεκαεπτά κλάδους. Ο πρώτος κλάδος, ο 

οποίος χαρακτηρίζεται με τον γράμμα Α, είναι ο κλάδος της γεωργίας, της κτηνοτροφίας 

και της δασοκομίας (πρωτογενούς παραγωγής). Στο δεύτερο κλάδο, ο οποίος 

χαρακτηρίζεται με το γράμμα Β, περιλαμβάνονται επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται 

στον κλάδο της αλιείας (πρωτογενούς παραγωγής). Στον τρίτο κλάδο, που χαρακτηρίζεται 

με το γράμμα Γ, ανήκουν οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο χώρο των ορυχείων 

και των λατομείων (πρωτογενούς παραγωγής). Μέχρι στιγμής οι τρείς πρώτοι κλάδοι δεν 

παρουσιάζουν μεγάλη συχνότητα αλλά μόλις έξι επιχειρήσεις από τη συνολική ομάδα των 

πτωχευμένων επιχειρήσεων ανήκουν σε αυτούς τους κλάδους. Αντίθετα με τους τρείς 

πρώτους κλάδους ο τέταρτος και ο πέμπτος κλάδος περιλαμβάνουν τις περισσότερες 

πτωχευμένες επιχειρήσεις, γεγονός που επιβεβαιώνει την παράγραφο 4.3.2. Με τους 

κλάδους αυτούς, οι οποίοι χαρακτηρίζονται από το γράμμα Δ και Ζ αντίστοιχα, 

αντιπροσωπεύονται οι κλάδοι των μεταποιητικών βιομηχανιών και του χονδρικού και 

λιανικού εμπορίου. Ακολουθούν τρεις κλάδοι που χαρακτηρίζονται με τα γράμματα Η, ΣΤ 

και Κ και περιλαμβάνουν επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς των 

ξενοδοχείων και εστιατορίων, των κατασκευών και της διαχείρισης ακίνητης περιουσίας, 

των εκμισθώσεων και των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.  
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Οι κλάδοι των μεταποιητικών βιομηχανιών και του χονδρικού και λιανικού 

εμπορίου πρόκειται να προσελκύσουν το μεγαλύτερο τμήμα του ενδιαφέροντος στην 

παρούσα εργασία λόγω του μεγάλου αριθμού επιχειρήσεων που ανήκουν στους δύο 

αυτούς κλάδους και της δυνατότητας επεξεργασίας. Όπως θα αναφερθεί και στην επόμενη 

παράγραφο, σημαντικό ρόλο στην επιλογή των υγιών επιχειρήσεων έπαιξε ο τετραψήφιος 

κωδικός των πτωχευμένων επιχειρήσεων που περιγράφουν ακριβώς τη δραστηριότητα και 

ουσιαστικά αποτελούν παρακλάδια του αντίστοιχου κλάδου. 

 

Διάγραμμα 5.13: Κατανομή των πτωχευμένων επιχειρήσεων που απαρτίζουν το δείγμα 
ανά κλάδο δραστηριότητας 

 

Ένα σημείο που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι σε ποια περιοχή εδρεύει η 

επιχείρηση που πτώχευσε. Το διάγραμμα 5.6 παρουσιάζει την κατανομή των επιχειρήσεων 

με βάση το νομό στον οποίο δραστηριοποιούνται και εδρεύουν. Όπως ήταν αναμενόμενο 

οι περισσότερες επιχειρήσεις που οδηγήθηκαν στην πτώχευση έδρευαν στο νομό της 

Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Όμως αν και ίσως θα ήταν αναμένομενο μεγαλύτερο 

ποσοστό πτωχεύσεων να παρουσιάζεται στο νομό της Αθήνας, ως πρωτεύουσα του 

ελληνικού κράτους και νομού με την μεγαλύτερη πληθυσμιακή πυκνότητα παρόλα αυτά ο 

νομός με το μεγαλύτερο ποσοστό είναι αυτός της Θεσσαλονίκης. Το γεγονός αυτό 

επιβεβαιώνει την παράγραφο 4.3.2 της παρούσας εργασίας που αναφέρεται ότι πολλές 

επιχειρήσεις από την Βόρεια Ελλάδα μεταφέρθηκαν στις γειτονικές βαλκανικές χώρες έτσι 

ώστε να διασφαλίσουν χαμηλότερο κόστος παραγωγής. Θα πρέπει να αναφερθεί ότι το 

ποσοστό πτωχεύσεων στο νομό της Θεσσαλονίκης είναι περίπου διπλάσιο σε σύγκριση με 

το αντίστοιχο ποσοστό στο νομό της Αθήνας. Μικρό μέρος των πτωχευμένων 
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επιχειρήσεων λαμβάνουν και οι νομοί της Χαλκιδικής, της Ξάνθης και της Δράμας με 

περίπου τρεις πτωχεύσεις ανά νομό. Στο διάγραμμα 5.6 οκτώ επιχειρήσεις έχουν 

ταξινομηθεί στην κατηγορία άλλες περιοχές. Η κατηγορία αυτή διαμορφώθηκε έτσι ώστε 

να ομαδοποιήσει νομούς που παρουσίασαν μία πτώχευση κατά τη διάρκεια της 

εξεταζόμενης περιόδου. Αυτές οι περιοχές είναι η Κρήτη, η Λάρισα, η Αργολίδα, η 

Εύβοια, η Σάμος, η Πέλλα, τα Ιωάννινα και η Ημαθία. Σε αυτές τις περιοχές δεν 

παρατηρείται συχνά η ίδρυση ανωνύμων επιχειρήσεων με συνέπεια να παρουσιάζουν και 

μικρό αριθμό πτωχεύσεων.  

 

Διάγραμμα 5.14: Κατανομή των πτωχευμένων επιχειρήσεων που απαρτίζουν το δείγμα 
ανά περιοχή δραστηριότητας 

 

Τέλος, επειδή στην παράγραφο 1.5 της παρούσας εργασίας αναφέρθηκε ότι ακόμα 

και το φύλο ενός επιχειρηματία μπορεί να παίζει ρόλο και θεωρηθεί αιτία προς το δρόμο 

της επιχείρησης προς την πτώχευση., το διάγραμμα 5.7 παρουσιάζει τη σύνθεση του 

διοικητικού συμβουλίου των πτωχευμένων εππιχειρήσεων. Συγκεκριμένα, οι πτωχευμένες 

επιχειρήσεις έχουν διαχωρισθεί σύμφωνα με το ποσοστό συμμετοχής του γυναικείου 

φύλου στο διοικητικό συμβούλιο. Οι κλάσεις που έχουν δημιουργηθεί είναι πέντε. Η 

πρώτη κλάση περιλαμβάνει επιχειρήσεις που δεν έχουν καμία γυναίκα στο διοικητικό τους 

συμβούλιο και ταξινομούνται περίπου το ένα τρίτο του συνόλου των επιχειρήσεων. Στη 

δεύτερη κλάση περιλαμβάνονται οι επιχειρήσεις που μέχρι το εικοσιπέντε τοις εκατό της 

σύνθεσης του διοικητικού συμβουλίου αποτελείται από γυναίκες. Στην κλάδη αυτή το 

ποσοστό είναι σημαντικά μικρότερο αλλά παρόμοιο με την τέταρτη κλάση, δηλαδή των 
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επιχειρήσεων που η σύνθεση του διοικητικού τους συμβουλίου από πενήντα έως 

εβδομήντα πέντε τοις εκατό ανήκει στο γυναικείο φύλο. Μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων 

παρουσιάζεται, επίσης, στην τρίτη κλάση η οποία περιλαμβάνει επιχειρήσεις με τη 

σύνθεση του διοικητικού τους συμβουλίου από είκοσι πέντε μέχρι πενήντα τοις εκατό 

αποτελούμενου από γυναίκες. Αξιοπρόσεκτο είναι ότι οι μισές επιχειρήσεις αποτελούνται 

από ένα διοικητικό συμβούλιο που η σύνθεσή του απαρτίζεται κατά μέχρι πενήντα τοις 

εκατό από γυναίκες. Έτσι δεν μπορεί να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι το φύλο δεν παίζει 

ρόλο στη διοίκηση μιας επιχείρησης για να οδηγηθεί στην πτώχευση. Βέβαια, θα πρέπει να 

αναφερθεί ότι επειδή οι ελληνικές επιχειρήσεις είναι κυρίως οικογενειακές, η σύνθεση του 

διοικητικού συμβουλίου μπορεί να είναι τυπική και εικονική χωρίς απαραιτήτως να 

σημαίνει ότι οι αποφάσεις παίρνονται από όλα τα άτομα που ανήκουν στο διοικητικό 

συμβούλιο.  

 

Διάγραμμα 5.15: Ποσοστό συμμετοχής των γυναικών στα διοικητικά συμβούλια των 
πτωχευσάντων επιχειρήσεων 

 

5.3 Ανάλυση της Ομάδας των Υγιών Επιχειρήσεων 

Για να ολοκληρωθεί το σύνολο του δείγματος θα πρέπει να διαμορφωθεί μία 

δεύτερη ομάδα από επιχειρήσεις, οι οποίες όμως ήταν και είναι υγιείς και συνεχίζουν να 

διατηρούν τη δραστηριότητά τους. Για τη διαμόρφωση της δεύτερης αυτής ομάδας, 

τέθηκαν ορισμένα κριτήρια. Αρχικά, λόγω της φύσης της παρούσας έρευνας η δεύτερη 

ομάδα διαμορφώθηκε ακριβώς με τα ίδια κριτήρια με την πρώτη ομάδα των πτωχευμένων 

επιχειρήσεων όσο αφορά τον κλάδο και το αντικείμενο δραστηριότητας. Η αντιστοίχιση 
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πραγματοποιήθηκε ανάλογα με τον τετραψήφιο κωδικό που χρησιμοποιείται από τον 

Στακοδ 03, όπως αναφέρθηκε παραπάνω έτσι ώστε να είναι πανομοιότυπες οι επιχειρήσεις 

των δύο ομάδων. Επίσης, για να διασφαλιστεί το γεγονός ότι αυτές οι επιχειρήσεις 

πράγματι είχαν μια καλή πορεία και ότι μπορούν να χαρακτηρισθούν ως υγιείς 

επιλέχθηκαν επιχειρήσεις, οι οποίες συνεχίζουν να λειτουργούν και να δημοσιεύουν 

ισολογισμούς αν όχι μέχρι το 2011, τουλάχιστον μέχρι το 2010. Αυτό είναι πολύ 

σημαντικό γιατί ουσιαστικά διασφαλίζεται η λειτουργία της επιχείρησης για ακόμα και 

δέκα χρόνια μετά την εξεταζόμενη περίοδο. Σημαντικό είναι επίσης να αναφερθεί ότι 

υπήρξε και ηλικιακή αντιστοίχιση εκτός από κλαδική αντιστοίχιση, όπου αυτή όμως ήταν 

δυνατή. Στη συνέχεια και για να εισαχθούν τα δεδομένα επιλέχθησαν οι ισολογισμοί των 

υγιών επιχειρήσεων με ίδια χρονική εταιρική χρήση με τους ισολογισμούς των 

πτωχευμένων επιχειρήσεων. Στην επιλογή αυτή των υγιών επιχειρήσεων ακόμα και μέσα 

από τα παραπάνω κριτήρια που τέθηκαν, βοήθησε η βάση δεδομένων της Hellastat στην 

οποία μπορεί να αναζητηθεί μία επιχείρηση με βάση κάποια συγκεκριμένα πεδία. Η 

ανάλυση πραγματοποιήθηκε με βάση τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα γιατί το χρονικό 

διάστημα της εφαρμογής των διεθνών λογιστικών προτύπων εμπεριέχεται στο επιλεγόμενο 

χρονικό διάστημα αποτελώντας υποσύνολό του. Επιθυμώντας να υπάρχει μία κοινή βάση 

ανάλυσης χρησιμοποιήθηκαν τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα, χωρίς όμως να επηρεάζει 

σημαντικά την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων και συμπερασμάτων λόγω της ίδιας 

εφαρμογής, είτε των ελληνικών, είτε των διεθνών επιχειρήσεων από όλες τις επιχειρήσεις. 

Συνοψίζοντας και σύμφωνα με τα παραπάνω, τα διαγράμματα 5.1 και 5.2 δεν 

μπορούν να εφαρμοσθούν στην ομάδα των υγιών επιχειρήσεων γιατί αφορούν χρονολογία 

πτώχευσης, ενώ το διάγραμμα 5.3 και το διάγραμμα 5.5 παρουσιάζουν την ίδια μορφή 

τόσο για την ομάδα των πτωχευμένων επιχειρήσεων, όσο και για την ομάδα των υγιών 

επιχειρήσεων. Παρόμοια μορφή παρουσιάζει το διάγραμμα 5.4 για τις δύο αυτές ομάδες. 

Το παρακάτω διάγραμμα, διάγραμμα 5.8, απεικονίζει την κατανομή των επιχειρήσεων της 

δεύτερης ομάδας με βάση την περιοχή στην οποία λειτουργούν. Σε ποσοστό πάνω από 

πενήντα τοις εκατό οι επιχειρήσεις που έχουν επιλεγεί δραστηριοποιούνται μέσα στα 

πλαίσια του νομού Αθηνών. Δεύτερη θέση καταλαμβάνει ο νομός Θεσσαλονίκης 

παρουσιάζοντας όμως σημαντικά χαμηλότερο ποσοστό. Στη συνέχεια ακολουθούν οι 

περιοχές του νομού Χαλκιδικής, Κρήτης και Δωδεκανήσων. Οι περιοχές Λάρισας, 

Βοιωτίας, Εύβοιας, Καρδίτσας, Κεφαλονιάς, Πιερίας, Αχαΐας, Κορινθίας, Λέσβου και 

Πρέβεζας ομαδοποιήθηκαν λόγω του μικρού αριθμού επιχειρήσεων που 
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δραστηριοποιούνταν εκεί και δημιούργησαν την κατηγορία που στο διάγραμμα 5.8 

αναφέρεται ως «Άλλες Περιοχές». Συγκρίνοντας το διάγραμμα 5.6 και το διάγραμμα 5.8 

παρουσιάζεται σημαντική διαφορά μεταξύ των νομών Αθηνών και Θεσσαλονίκης. Στο μεν 

νομό Θεσσαλονίκης παρουσιάζονται πολύ περισσότερες πτωχεύσεις σε σχέση με το νομό 

Αθηνών, ενώ στο μεν νομό Αθηνών παρουσιάζονται πολύ περισσότερες υγιείς 

επιχειρήσεις σε σχέση με το νομό Θεσσαλονίκης. Αυτό μπορεί πιθανότατα να οφείλεται 

στο γεγονός ότι στην Αθήνα, ως πρωτεύουσα του ελληνικού κράτους, έχει συγκεντρωθεί 

μεγάλο τμήμα του πληθυσμού και παρουσιάζονται περισσότερες δυνατότητες και 

ευκαιρίες για την έναρξη μιας καινούργιας επιχείρησης και επιχειρηματικής ιδέας με 

συνέπεια να υπάρχει μεγαλύτερο αριθμός ανώνυμων εταιριών. Βέβαια, θα πρέπει να 

τονισθεί ότι επειδή η επιλογή των επιχειρήσεων έγινε με τυχαίο τρόπο όσο αφορά την 

περιοχή δραστηριότητας, αν και το δείγμα των 240 επιχειρήσεων θεωρείται ικανοποιητικό 

για την εκπλήρωση του σκοπού της παρούσας έρευνας, δεν μπορεί να υποστηριχθεί ότι το 

οποιοδήποτε συμπέρασμα για τις περιοχές δραστηριότητας είναι ασφαλές.   

 
Διάγραμμα 5.16: Κατανομή των υγιών επιχειρήσεων που απαρτίζουν το δείγμα ανά 

περιοχή δραστηριότητας 

Τέλος, θα πρέπει να αναφερθεί ότι επειδή η πληροφόρηση όσο αφορά τη σύνθεση 

του διοικητικού συμβουλίου των υγιών επιχειρήσεων κατά το εξεταζόμενο χρονικό 

διάστημα ήταν περιορισμένη, ειδικά σε ορισμένες επιχειρήσεις, στάθηκε αδύνατη η 

ανάλυση των υγιών επιχειρήσεων όσο αφορά το ποσοστό συμμετοχής του γυναικείου 

φύλου στο διοικητικό συμβούλιό τους κατά τη χρονική περίοδο που οι άλλες επιχειρήσεις 

πτώχευαν. Κατά την προσπάθεια όμως ανάλυσης του συγκεκριμένου θέματος, ενδεικτικά 

μπορεί να λεχθεί ότι δεν παρουσιάζονταν σημαντικές διαφορές στα ποσοστά συμμετοχής 
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των γυναικών ανάμεσα στις δύο ομάδες επιχειρήσεων με συνέπεια να μην μπορεί να 

ομαδοποιηθεί η φυλετική σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου στις αιτίες που οδηγούν 

στην πτώχευση μία επιχείρηση.  

5.4 Κατηγορίες Αριθμοδεικτών 

Η επιλογή των ανεξάρτητων μεταβλητών που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν σε 

ένα υπόδειγμα για να προσδιορίσουν ή ακόμα και να προβλέψουν την εξαρτημένη 

μεταβλητή θεωρείται ένα από τα βασικότερα στάδια κατά τη διαδικασία διαμόρφωσης 

ενός υποδείγματος. Μία λανθασμένη εκτίμηση σε αυτό το στάδιο μπορεί να οδηγήσει σε 

μειωμένα ποσοστά επιτυχίας του διαμορφωθέντος υποδείγματος. Στη δεδομένη μορφή 

έρευνας, το ρόλο των ανεξάρτητων μεταβλητών παίρνουν οι αριθμοδείκτες, 

περιγράφοντας τα απαραίτητα για την έρευνα ποσοτικά δεδομένα. Η μεθοδολογία 

επιλογής των κατάλληλων αριθμοδεικτών είναι, είτε η επιλογή των αριθμοδεικτών που 

έχουν χρησιμοποιηθεί σε συγκεκριμένα παλιότερα υποδείγματα αυτούσια, είτε η επιλογή 

συγκεκριμένων αριθμοδεικτών μέσα από ένα γενικό σύνολο αριθμοδεικτών ανεξαρτήτως 

αν έχουν ή δεν έχουν χρησιμοποιηθεί στη διαμόρφωση ενός υποδείγματος πάντα με βάση 

ορισμένα κριτήρια που έχει θέσει ο ερευνητής.  

Στην παρούσα εργασία ακολουθήθηκε ο δεύτερος τρόπος, δηλαδή η επιλογή των 

αριθμοδεικτών μέσα από μία ευρύτερη ομάδα. Στο επόμενο κεφάλαιο που πρόκειται να 

ακολουθήσει (κεφάλαιο 6), θα αναλυθεί η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για την 

κατάλληλη και σωστότερη επιλογή των κατάλληλων αριθμοδεικτών, ενώ σε αυτό το 

κεφάλαιο θα παρουσιαστεί στη συνέχεια η μεγάλη ομάδα – δεξαμενή των αριθμοδεικτών 

μέσα από την οποία έγινε η επιλογή. Δεδομένου ότι, η σύγκριση των δύο διαμορφωθέντων 

υποδειγμάτων, γενικού και κλαδικού υποδείγματος θα βασιστεί στους παράγοντες – 

αριθμοδείκτες που μπορούν να προβλέψουν μία πτώχευση και οι οποίοι αποτελούν 

προειδοποιητικά σημάδια για μία επιχείρηση, έχει δοθεί ιδιαίτερη έμφαση κατά την 

επιλογή τους μέσα από το σύνολο.  

Το γενικό σύνολο των αριθμοδεικτών, μέσα από το οποίο θα προέλθουν οι 

συντελεστές τόσο του γενικού υποδείγματος όσο και  του κλαδικού, βασίζεται στο σύνολο 

των αριθμοδεικτών που έχουν χρησιμοποιηθεί στη διεθνή και ξένη βιβλιογραφία με τη 

μεγαλύτερη συχνότητα αλλά και στους αριθμοδείκτες που χρησιμοποιούνται από τη βάση 

δεδομένων της Hellastat. Συγκεκριμένα, η μεγάλη ομάδα αποτελείται από ένα σύνολο 

εξήντα τριών αριθμοδεικτών και οι οποίοι μπορούν να ομαδοποιηθούν σε πέντε 
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διαφορετικές κατηγορίες ανάλογα με το τι ακριβώς προσδιορίζουν. Οι κατηγορίες αυτές 

είναι: 1) αριθμοδείκτες ρευστότητας, 2) αριθμοδείκτες δραστηριότητας, 3) αριθμοδείκτες 

μόχλευσης και περιουσιακής διάθρωσης, 4) αριθμοδείκτες απόδοσης καθώς και 5) 

αριθμοδείκτες αποτελεσματικότητας και διαχείρισης κόστους. Αναλυτικότερα, στην 

πρώτη κατηγορία περιλαμβάνονται έντεκα χρησιμοποιηθέντες αριθμοδείκτες, δηλαδή, ο 

αριθμοδείκτης Γενικής Ρευστότητας, ο αριθμοδείκτης Άμεσης Ρευστότητας, οι 

αριθμοδείκτες Διαθέσιμα προς Βραχ. Υποχρεώσεις, Διαθέσιμα προς Κυκλοφορούν 

Ενεργητικό, Διαθέσιμα προς Σύνολο Κεφαλαίων και Διαθέσιμα προς Κεφάλαιο Κίνησης, 

ο Δείκτης Ρευστότητας και τέλος, οι αριθμοδείκτες Κεφάλαιο Κίνησης προς Σύνολο 

Κεφαλαίων, Απαιτήσεις προς Κεφάλαιο Κίνησης, Αποθέματα προς Κεφάλαιο Κίνησης και 

Προμηθευτές προς Κεφάλαιο Κίνησης. Η κατηγορία αυτή δεν θα μπορούσε να 

παραληφθεί από το εξεταζόμενο σύνολο αριθμοδεικτών γιατί εκφράζει τη δυνατότητα της 

επιχείρησης να καλύψει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της. Κατανοητό είναι ότι αν μία 

επιχείρηση παρουσιάζει αδυναμία κάλυψης των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεών της, 

αντιμετωπίζει προβλήματα ρευστότητας και όπως έχει αναφερθεί στην παράγραφο 1.4 

βρίσκεται σε κατάσταση τεχνικής αφερεγγυότητας.  

Η δεύτερη κατηγορία, η κατηγορία αριθμοδεικτών δραστηριότητας, περιλαμβάνει 

δεκατρείς συνολικά εξεταζόμενους αριθμοδείκτες. Αυτοί είναι η Κυκλοφοριακή Ταχύτητα 

Απαιτήσεων, Αποθεμάτων, Διαθεσίμων, Κεφαλαίου Κίνησης, Πάγιου Ενεργητικού, Ιδίων 

Κεφαλαίων, Συνόλου Κεφαλαίων, Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων, Συνολικών 

Υποχρεώσεων και Βραχυπρόθεσμων Τραπεζικών Δανείων καθώς και οι αριθμοδείκτες 

Ημέρες Απαιτήσεων, Ημέρες Αποθεμάτων και η Διάρκεια Λειτουργικού Κύκλου. Η 

κατηγορία αυτή περιλαμβάνει αριθμοδείκτες που περιγράφουν τις φορές που μετατρέπεται 

ένα στοιχείο του ισολογισμού σε πωλήσεις για την επιχείρηση μέσα σε μία διαχειριστική 

χρήση ή τις ημέρες που απαιτούνται για να πραγματοποιηθεί η μετατροπή αυτή. Οι 

αριθμοδείκτες που παρουσιάζουν τις παραπάνω φορές εκφράζονται με τον όρο 

Κυκλοφοριακή Ταχύτητα και επιθυμητό είναι να παίρνουν όσο το δυνατόν υψηλότερες 

τιμές σε αντίθεση με τους αριθμοδείκτες που εκφράζουν τις ημέρες που επιθυμητό είναι να 

λαμβάνουν όσο το δυνατόν χαμηλότερες τιμές.  Επίσης, ορισμένοι από αυτούς 

παρουσιάζουν υψηλή συσχέτιση μεταξύ τους αλλά όπως έχει ειπωθεί και προηγουμένως 

πολλοί επιστήμονες θεωρούν ότι όλοι οι αριθμοδείκτες έχουν κάτι να προσδώσουν 

παραπάνω στο διαμορφωθέν υπόδειγμα από τη στιγμή που θα επιλεγούν για να το 
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συνθέσουν παρά την υψηλή συσχέτισή τους (Eisenbeis 1977, Αltman and Eisenbeis 1978; 

Balcaen and Ooghe, 2006). 

Η τρίτη κατηγορία αποτελείται από ένα σύνολο δεκαπέντε αριθμοδεικτών και 

εκφράζουν τη επιχειρησιακή μόχλευση, ενώ αντικατοπτρίζουν και τη διάρθρωση της 

επιχείρησης. Συγκεκριμένα, οι αριθμοδείκτες αυτοί είναι: Κυκλοφορούν Ενεργητικό προς 

Σύνολο Κεφαλαίων, Αποθεματικά προς Σύνολο Κεφαλαίων, Πάγιο Ενεργητικό προς 

Σύνολο Κεφαλαίων, Άμεσα Ρευστοποιήσιμα Περιουσιακά Στοιχεία προς Σύνολο 

Κεφαλαίων, Συνολικές Υποχρεώσεις προς Σύνολο Κεφαλαίων, Μακροπρόθεσμες 

Υποχρεώσεις προς Ίδια Κεφάλαια, Ίδια Κεφάλαια  προς Συνολικές Υποχρεώσεις, Πάγιο 

Ενεργητικό προς Ίδια Κεφάλαια, Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις προς Συνολικές 

Υποχρεώσεις, Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις προς Ίδια Κεφάλαια, Βραχυπρόθεσμες 

Υποχρεώσεις προς Σύνολο Κεφαλαίων, Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις προς Σύνολο 

Κεφαλαίων, Μόχλευση Κεφαλαίου Κίνησης, Πραγματικό Κόστος Κεφαλαίου και τέλος, 

Ίδια Κεφάλαια προς Σύνολο Κεφαλαίων. Ουσιαστικά , η κατηγορία αυτή φανερώνει τη 

σχέση ανάμεσα στα στοιχεία του ισολογισμού και της κατάστασης αποτελεσμάτων 

χρήσης. Για παράδειγμα, τι ποσοστό των πάγιων περιουσιακών στοιχείων έχει 

χρηματοδοτηθεί από ίδια κεφάλαια και τι ποσοστό από ξένα κεφάλαια ή ποια είναι η 

σύνθεση του παθητικού στον ισολογισμό μιας επιχειρήσεις είναι μερικές από τις 

πληροφορίες που φανερώνονται από τη κατηγορία αυτή. Προφανώς, είναι σημαντική και 

αυτή η κατηγορία γιατί μπορεί να φανερώσει προβλήματα στη σύνθεση των πηγών 

χρηματοδότησης ή στον τρόπο που αυτές χρησιμοποιούνται μέσα στα πλαίσια μιας 

επιχειρηματικής οντότητας. 

Η τέταρτη κατηγορία αριθμοδεικτών αποτελεί σημείο αναφοράς για όλες τις 

επιχειρήσεις γιατί παρουσιάζει την αποδοτικότητά τους. Με τους αριθμοδείκτες αυτούς 

μπορεί να πραγματοποιηθεί σύγκριση με το στόχο που έχει θέσει η κάθε επιχείρηση και 

κατά πόσο αυτός έχει επιτευχθεί, να συγκριθεί άμεσα η αποδοτικότητά της με την 

αποδοτικότητα άλλων επιχειρήσεων του ίδιου κλάδου προς βελτίωσή της καθώς επίσης, 

μπορεί να διασφαλίσει τη συνέχιση της πορείας της αν οι τιμές των αριθμοδεικτών της 

κατηγορίας είναι υψηλές ή σε περίπτωση χαμηλών τιμών να προγραμματισθούν ορισμένες 

διορθωτικές κινήσεις. Από αυτή την κατηγορία οι αριθμοδείκτες που έχουν επιλεχθεί 

είναι: η Απόδοση του Συνολικού Ενεργητικού προ Φόρων και μετά Φόρων, η Απόδοση 

των Ιδίων Κεφαλαίων προ Φόρων και μετά Φόρων, η Απόδοση Μακροπρόθεσμων 

Κεφαλαίων, η Φορολογική και Χρηματοοικονομική Επιβάρυνση, το Περιθώριο 
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Λειτουργικού Κέρδους, Μικτού Κέρδους, Κέρδους προ Τόκων και Φόρων, Καθαρού 

Κέρδους προ Φόρων και Καθαρού Κέρδους μετά Φόρων. 

Από την τελευταία κατηγορία αριθμοδεικτών, έχουν επιλεγεί οι παρακάτω 

αριθμοδείκτες: Πιστωτικοί Τόκοι και Συναφή Έξοδα προς Κέρδη προ Φόρων και Έκτακτα 

και Ανόργανα Έξοδα προς Κέρδη προ Φόρων, Έξοδα Διοίκησης προς Κύκλο Εργασιών 

και προς Μικτό Αποτέλεσμα, Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως προς Κύκλο Εργασιών και 

προς Μικτό Αποτέλεσμα, Σύνολο Διοικητικών και Λειτουργικών Εξόδων προς Κύκλο 

Εργασιών και προς Μικτό Αποτέλεσμα, Χρεωστικοί Τόκοι και Συναφή Έξοδα προς 

Κύκλο Εργασιών και προς Μικτό Αποτέλεσμα, Έκτακτα και Ανόργανα Έξοδα και Ζημιές 

προς Κύκλο Εργασιών και προς Μικτό Αποτέλεσμα. Η κατηγορία αυτή, ουσιαστικά, 

φανερώνει τη σχέση που υπάρχει ανάμεσα στα στοιχεία της κατάστασης των 

αποτελεσμάτων χρήσης. Ακόμα και αυτή η κατηγορία αριθμοδεικτών θεωρείται 

σημαντική, αν και ίσως λιγότερο σημαντική σε σχέση με τις υπόλοιπες τέσσερις 

κατηγορίες αριθμοδεικτών, γιατί φανερώνει τα σημεία που μπορεί να βελτιώσει μία 

επιχείρηση. Ένα τέτοιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι όταν τα έξοδα είτε διοίκησης 

είτε λειτουργίας λαμβάνουν ένα υψηλό ποσοστό του κύκλου εργασιών ή του μικτού 

αποτελέσματος.  

Στις πέντε αυτές κατηγορίες αριθμοδεικτών βασίστηκε η επιλογή των 

σημαντικότερων ανεξάρτητων μεταβλητών για τη δημιουργία ενός γενικού υποδείγματος 

και των κλαδικών υποδειγμάτων τόσο για ένα χρόνο πριν από τη πτώχευση όσο και με 

βάση το μέσο όρο της τελευταίας τριετίας πριν από την πτώχευση. Επειδή υπάρχουν 

αρκετές παραλλαγές ορισμένων από τους παραπάνω αριθμοδείκτες, κρίθηκε απαραίτητη η 

παράθεση ενός τυπολογίου στο παράρτημα της παρούσας εργασίας, το οποίο βασίστηκε 

στο προτεινόμενο τυπολόγιο που ακολουθεί και η Hellastat.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ  
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6.1 Εισαγωγικές Παρατηρήσεις 

Αφού έχει πραγματοποιηθεί στο προηγούμενο κεφάλαιο μία πρώτη εισαγωγή όσο 

αφορά το δείγμα που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την εξέταση του αρχικού 

ερωτήματος και καθώς έχουν παρουσιαστεί συνολικά οι αριθμοδείκτες μέσα από τους 

οποίους θα επιλεχθούν οι ανεξάρτητες μεταβλητές, πρόκειται να ακολουθήσει σε αυτό το 

κεφάλαιο όλη η ανάλυση που έχει διενεργηθεί μέχρι το σημείο να εξαχθούν ασφαλή 

συμπεράσματα και απαντήσεις στο ερώτημα αν τελικά ο κλάδος παίζει ρόλο στα 

υποδείγματα πρόβλεψης των πτωχεύσεων. Σκοπός του συγκεκριμένου κεφαλαίου, αρχικά, 

είναι να γίνει μία πρώτη σύγκριση μεταξύ των δύο ομάδων που απαρτίζουν το συνολικό 

δείγμα της έρευνας, δηλαδή της ομάδας των υγιών επιχειρήσεων με την ομάδα των 

πτωχευμένων επιχειρήσεων. Αντίστοιχη ανάλυση πραγματοποιήθηκε και για τους δύο 

επικρατέστερους κλάδους που υπάρχουν μέσα στο δείγμα. Αναλύθηκαν δηλαδή οι 

διαφορές μεταξύ πτωχευμένων και υγιών επιχειρήσεων τόσο για τον κλάδο του λιανικού 

εμπορίου όσο και για τον κλάδο της μεταποίησης. Η επιλογή των παραπάνω κλάδων έγινε 

λόγω του μεγάλου αριθμού επιχειρήσεων που συγκεντρώνονται σε αντίθεση με τους 

υπόλοιπους κλάδους που δεν συγκεντρώνεται ο απαιτούμενος αριθμός παρατηρήσεων – 

επιχειρήσεων και κατ’ επέκταση δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί επαρκής ανάλυση, όπως 

φανερώνει το διάγραμμα 5.5 του προηγούμενου κεφαλαίου. Η σύγκριση αυτή βασίστηκε 

σε βασικά - περιγραφικά στοιχεία όπως είναι ο μέσος όρος, η διάμεσος, η ελάχιστη και η 

μέγιστη τιμή καθώς και η τυπική απόκλιση. Κρίθηκε σκόπιμη η παράθεση της διαμέσου 

έτσι ώστε να αποφευχθούν αποτελέσματα που πιθανότατα θα επηρεάζονται μέσα από 

μεμονωμένες ακραίες παρατηρήσεις. Η ανάλυση αυτή παρουσιάζεται λεπτομερέστερα 

στην παράγραφο 6.2. 

Η παράγραφος 6.3 ουσιαστικά εξετάζει αν οι διαφορές που εντοπίστηκαν στην 

προηγούμενη παράγραφο μπορεί να θεωρηθούν στατιστικά σημαντικές και κατ’ επέκταση 

μπορούν μέσα από τη χρήση τους να διαχωρίσουν τις υγιείς και τις πτωχευμένες 

επιχειρήσεις. Χρησιμοποιήθηκε ο μη παραμετρικός έλεγχος Μann-Whitney U έτσι ώστε 

να εξαχθούν σωστά αποτελέσματα. Στην επόμενη παράγραφο που ακολουθεί, 

παρουσιάζονται τα αποτελέσματα από την εφαρμογή ενός Ζ-υποδείγματος που 

δημιουργήθηκε από τον Altman και δίνεται απάντηση στο ερώτημα κατά πόσο μπορούν 

να βρουν εφαρμογή σε άλλες χώρες υποδείγματα που έχουν διαμορφωθεί στα πλαίσια 

δεδομένων που προέρχονται από κάποια άλλη χώρα αλλά και το σημαντικότερο, αν ένα 

ήδη διαμορφωθέν υπόδειγμα μπορεί να καταλήξει σε υψηλότερα ποσοστά σωστών 
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ταξινομήσεων για ένα γενικό ή για ένα κλαδικό δείγμα επιχειρήσεων. Στην τελευταία 

παράγραφο του παρόντος κεφαλαίου δίνεται αναλυτικά το υπόδειγμα που έχει 

διαμορφωθεί με το γενικό δείγμα τόσο για ένα χρόνο πριν από την πτώχευση όσο και με 

βάση το μέσο όρο της τριετίας καθώς επίσης και τα αντίστοιχα υποδείγματα που έχουν 

διαμορφωθεί για τις επιχειρήσεις του κλάδου Δ και για τις επιχειρήσεις του κλάδου Ζ για 

τις αντίστοιχες χρονικές περιόδους. Μέσα από τη σύγκριση των διαμορφωθέντων 

υποδειγμάτων γίνεται προσπάθεια να εξαχθεί το συμπέρασμα αν τελικά τα κλαδικά 

υποδείγματα παρουσιάζουν υψηλότερα ποσοστά επιτυχίας σε σχέση με τα γενικά 

υποδείγματα. 
 

6.2 Σύγκριση των Υγιών και Πτωχευμένων Επιχειρήσεων 

Η σύγκριση των υγιών και των πτωχευμένων επιχειρήσεων της συγκεκριμένης 

παραγράφου πρόκειται να πραγματοποιηθεί με βάση τα περιγραφικά στοιχεία της κάθε 

ομάδας τόσο ένα χρόνο πριν την πτώχευση όσο και με το μέσο όρο της τριετίας πριν από 

την πτώχευση. Επειδή από το σύνολο των αριθμοδεικτών, αρκετοί είναι αυτοί που 

παρουσιάζουν υψηλή συσχέτιση με κάποιους άλλους  για το λόγο αυτό κρίθηκε σκόπιμο η 

ανάλυση να βασιστεί σε ένα μικρότερο σύνολο αριθμοδεικτών και συγκεκριμένα σε ένα 

υποσύνολο που απαρτίζεται από είκοσι επτά αριθμοδείκτες. Από την ομάδα της 

ρευστότητας επιλέχθησαν ο αριθμοδείκτης γενικής και άμεσης ρευστότητας καθώς και ο 

δείκτης ρευστότητας. Από την ομάδα των αριθμοδεικτών δραστηριότητας επιλέχθησαν οι 

αριθμοδείκτες κυκλοφοριακής ταχύτητας απαιτήσεων και αποθεμάτων καθώς και οι 

ημέρες απαιτήσεων, ημέρες αποθεμάτων. Από την επόμενη ομάδα, της μόχλευσης και της 

περιουσιακής διάθρωσης ως εκπρόσωποι κρίθηκαν το κυκλοφορούν ενεργητικό προς το 

σύνολο του ενεργητικού, οι συνολικές υποχρεώσεις προς τα συνολικά κεφάλαια, το πάγιο 

ενεργητικό προς τα ίδια κεφάλαια, οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις προς τις συνολικές 

υποχρεώσεις, η μόχλευση του κεφαλαίου κίνησης και το πραγματικό κόστος κεφαλαίου. 

Ως εκπρόσωποι της κατηγορίας των αριθμοδεικτών αποδοτικότητας κρίθηκαν οι 

αριθμοδείκτης αποδοτικότητας ενεργητικού και ιδίων κεφαλαίων προ φόρων, 

αποδοτικότητας μακροπρόθεσμων κεφαλαίων, φορολογικής επιβάρυνσης, του περιθωρίου 

λειτουργικού, και μικτού κέρδους. Από την τελευταία ομάδα οι αριθμοδείκτες έξοδα 

διοίκησης προς κύκλο εργασιών και προς μικτό αποτέλεσμα, έξοδα λειτουργίας προς 

κύκλο εργασιών και μικτό αποτέλεσμα, χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα προς κύκλος 

εργασιών και μικτό αποτέλεσμα και έκτακτα και ανόργανα έξοδα και ζημιές προς κύκλο 

εργασιών και μικτό αποτέλεσμα κρίθηκαν εκπρόσωποι.  Η ανάλυση που ακολουθεί 

139



 
 

οργανώθηκε με βάση τις κατηγορίες των αριθμοδεικτών, ενώ αναλυτικότεροι πίνακες με 

τα ακριβή ποσά δίνονται στο παράρτημα της παρούσας εργασίας, από τον πίνακα ΙΙ έως 

τον πίνακα ΧΙΙΙ.  Η αρίθμηση των μεταβλητών βασίζεται στην αντίστοιχη αρίθμηση των 

αριθμοδεικτών του πίνακα Ι του παραρτήματος, αφού για λόγους συντομίας κρίθηκε 

σκόπιμη η κωδικοποίηση τους.  

6.2.1 Ανάλυση των αριθμοδεικτών ρευστότητας 

Όπως φαίνεται στον πίνακα ΙΙ και ΙΙΙ, στους οποίους παρουσιάζονται τα 

περιγραφικά στοιχεία των πτωχευμένων και των υγιών επιχειρήσεων ένα χρόνο πριν 

πραγματοποιηθεί η πτώχευση για την πρώτη ομάδα, μπορούν να εντοπιστούν αρκετές 

διαφορές μεταξύ τους. Αρχικά, η ρευστότητα των υγιών επιχειρήσεων φαίνεται να είναι 

υψηλότερη σε σχέση με αυτή των πτωχευμένων επιχειρήσεων. Έτσι, όπως ήταν 

αναμενόμενο, ένα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πτωχευμένες επιχειρήσεις 

είναι αυτό της ρευστότητας. Χωρίς την ύπαρξη άμεσα ρευστοποιήσιμων περιουσιακών 

στοιχείων, μία επιχείρηση δεν έχει τη δυνατότητα να καλύψει άμεσα, γρήγορα και εύκολα 

όλες τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της με συνέπεια να οδηγείται σιγά σιγά προς την 

καταστροφή. Τόσο ο μέσος όρος της γενικής ρευστότητας όσο και της άμεσης 

ρευστότητας διαφέρουν αρκετά στις δύο εξεταζόμενες ομάδες. Στο σημείο αυτό θα πρέπει 

να αναφερθεί, όμως ότι στην ομάδα των υγιών επιχειρήσεων το εύρος των τιμών είναι 

αρκετά μεγάλο με συνέπεια ο μέσος όρος να μην μπορεί να χαρακτηριστεί ως ένα 

αξιόπιστο περιγραφικό στοιχείο. Αυτό άλλωστε γίνεται εμφανές και από τα ελάχιστα και 

μέγιστα σημεία των δύο αριθμοδεικτών. Παρόλα αυτά, μικρότερες διαφορές ανάμεσα στις 

δύο ομάδες μπορούν να εντοπιστούν χρησιμοποιώντας ως μέτρο σύγκρισης ακόμα και τη 

διάμεσο. Μεγάλη απόκλιση ανάμεσα στις δύο ομάδες παρουσιάζεται και στο δείκτη 

ρευστότητας με τη μόνη διαφορά ότι ο υψηλότερος μέσος όρος και η διάμεσος 

εντοπίζονται στην ομάδα των πτωχευμένων επιχειρήσεων. Το γεγονός αυτό ίσως 

οφείλεται στα υψηλά επίπεδα αποθεμάτων και απαιτήσεων ή στις περισσότερες ημέρες 

αποθεμάτων και απαιτήσεων, όπως θα αναλυθεί και παρακάτω, που παρουσιάζουν οι 

πτωχευμένες επιχειρήσεις.  

Αντίστοιχες αποκλίσεις με τις παραπάνω εντοπίζονται και στο μέσο όρο της 

τριετίας. Οι διαφορές αυτές παραμένουν ακόμα και όταν η εξέταση βασίζεται σε ένα 

μικρότερο δείγμα, όπως ένα δείγμα που απαρτίζεται μόνο από τις επιχειρήσεις του κλάδου 

Δ ή από τις επιχειρήσεις του κλάδου Ζ. Στους δύο αυτούς κλάδους γίνεται ιδιαίτερη 

αναφορά επειδή αποτελούνται από ένα ικανό αριθμό επιχειρήσεων προς εξέταση. Η 
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μεγαλύτερη διαφορά που εντοπίζεται είναι στον αριθμοδείκτη της άμεσης ρευστότητας 

του κλάδου Ζ ένα χρόνο πριν από την πτώχευση που από 0,93 που αντιστοιχεί στις υγιείς 

επιχειρήσεις του κλάδου, στις πτωχευμένες επιχειρήσεις αγγίζει το 0,56. Η διαφορά 

διατηρείται και στο μέσο όρο της τριετίας σε χαμηλότερα όμως επίπεδα. 

Συμπερασματικά, μπορεί να αναφερθεί ότι οι πτωχευμένες επιχειρήσεις 

παρουσιάζουν προβλήματα ρευστότητας σε μεγαλύτερο βαθμό και ανεξαρτήτως κλάδου 

σε σχέση με τις υγιείς επιχειρήσεις. Παρά το γεγονός ότι ο μέσος όρος και η διάμεσος των 

αριθμοδεικτών γενικής ρευστότητας και άμεσης ρευστότητας μπορεί να ξεπερνάει τη 

μονάδα σηματοδοτώντας την κάλυψη των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεών τους, δεν 

φαίνεται να είναι αυτό αρκετό για τη συνέχιση της πορείας τους μέσα σε ένα 

ανταγωνιστικό κλίμα και όταν οι υπόλοιπες επιχειρήσεις παρουσιάζουν αρκετά υψηλότερη 

ρευστότητα. Θα ήταν αναμενόμενο ένας από τους παραπάνω αριθμοδείκτες να αποτελέσει 

μία από τις ανεξάρτητες μεταβλητές του διαμορφωθέντος υποδείγματος εκτός και αν οι 

διαφορές στους υπόλοιπους αριθμοδείκτες ανάμεσα στις δύο ομάδες είναι εντονότερες. 

 6.2.2        Ανάλυση των αριθμοδεικτών δραστηριότητας 

 Επειδή, όπως και στην ομάδα των αριθμοδεικτών ρευστότητας, ο μέσος όρος των 

αριθμοδεικτών δραστηριότητας επηρεάζονται από ακραίες τιμές και υπάρχει μεγάλο εύρος 

ανάμεσα στις εξεταζόμενες παρατηρήσεις, ως καταλληλότερο μέτρο σύγκρισης 

επιλέχθηκε η διάμεσος. Όλοι οι αριθμοδείκτες της συγκεκριμένης ομάδας φανερώνουν την 

υπεροχή των υγιών επιχειρήσεων έναντι των πτωχευμένων επιχειρήσεων. Για την 

ακρίβεια, τόσο η διάμεσος της κυκλοφοριακής ταχύτητας απαιτήσεων όσο και η διάμεσος 

της κυκλοφοριακής ταχύτητας αποθεμάτων λαμβάνουν υψηλότερες τιμές σε σχέση με τις 

πτωχευμένες επιχειρήσεις ενώ οι ημέρες απαιτήσεων και αποθεμάτων είναι περισσότερες 

στις πτωχευμένες επιχειρήσεις σε σχέση με τις υγιείς επιχειρήσεις. Τα παραπάνω 

συνεπάγονται ότι στις υγιείς επιχειρήσεις μπορούν να μετατραπούν περισσότερες φορές οι 

απαιτήσεις και τα αποθέματα σε πωλήσεις, σε αντίθεση με τις πτωχευμένες, στις οποίες 

λιγότερες φορές μπορεί να γίνει αυτό. Αν πραγματοποιηθεί η αντιστοιχία αυτή σε ημέρες, 

τα αποθέματα και οι απαιτήσεις χρειάζονται λιγότερες μέρες να μετατραπούν σε πωλήσεις 

στις υγιείς επιχειρήσεις σε σύγκριση με τις αντίστοιχες ημέρες στις πτωχευμένες 

επιχειρήσεις. Η παραπάνω σύγκριση φανερώνει ότι στις υγιείς επιχειρήσεις γίνεται 

καλύτερη διαχείριση των αποθεμάτων και των απαιτήσεων κάτι που δεν παρατηρείται σε 

αντίστοιχο βαθμό στις πτωχευμένες επιχειρήσεις αφού παρατηρούνται μεγάλες διαφορές 

ανάμεσα στις δύο ομάδες επιχειρήσεων. Τα ίδια συμπεράσματα ισχύουν αν η παραπάνω 
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ανάλυση των συγκεκριμένων αριθμοδεικτών γίνει με βάση το μέσο όρο της τριετίας αλλά 

ακόμα και όταν περιορισθεί η εξέταση από το γενικό σύνολο στους εξεταζόμενους 

κλάδους Δ και Ζ μεμονωμένα. Μπορεί να παρατηρηθεί μία μόνο διαφορά όταν η ανάλυση 

πραγματοποιείται στον κλάδο Ζ και στον μέσο όρο της τριετίας. Μόνο στην περίπτωση 

αυτή, οι τιμές της κυκλοφοριακής ταχύτητας των αποθεμάτων και των ημερών των 

αποθεμάτων συγκλίνουν με ελάχιστες διαφορές για τις δύο ομάδες επιχειρήσεων. Επειδή 

οι αριθμοδείκτες δραστηριότητας μπορούν να θεωρηθούν σημαντικοί για την πορεία μιας 

επιχείρησης και επειδή παρατηρούνται αρκετά σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις δύο 

ομάδες επιχειρήσεων, αναμένεται στο τελικό διαμορφωθέν υπόδειγμα να υπάρξει μία 

εκπρόσωπος της κατηγορίας αυτής ως ανεξάρτητη μεταβλητή.   

6.2.3       Ανάλυση των αριθμοδεικτών μόχλευσης και διάρθρωσης     

    Η ανάλυση των αριθμοδεικτών αυτών μπορεί να φανερώσει πιθανές διαφορές 

στη διάρθρωση που ακολουθείται ανάμεσα στις πτωχευμένες και στις υγιείς επιχειρήσεις. 

Αρχικά, όπως γίνεται φανερό με τον πρώτο αριθμοδείκτη, κυκλοφορούν ενεργητικό προς 

σύνολο ενεργητικού, η σύνθεση του ενεργητικού δεν διαφέρει σημαντικά ανάμεσα στις 

δύο ομάδες επιχειρήσεων τόσο ένα χρόνο πριν την πτώχευση όσο και σε ένα βάθος τριών 

χρόνων. Διαφορές δεν παρουσιάζονται, επίσης, και στην αντίστοιχη ανάλυση στους δύο 

κλάδους γεγονός που συνεπάγεται ότι η σύνθεση των ελληνικών επιχειρήσεων όσο αφορά 

το ενεργητικό τους, δηλαδή τις χρήσεις των κεφαλαίων, είτε αυτές έχουν οδηγηθεί σε 

πτώχευση είτε είναι υγιείς, αποτελείται από κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία περίπου 

κατά 75%. Η πλευρά του παθητικού, δηλαδή οι πηγές που χρησιμοποιούνται από την 

επιχείρηση για τη χρηματοδότηση, εξετάζεται με τον επόμενο αριθμοδείκτη, συνολικές 

υποχρεώσεις προς σύνολο κεφαλαίων. Ο αριθμοδείκτης αυτός φανερώνει το ποσοστό 

συμμετοχής των συνολικών υποχρεώσεων μιας επιχείρησης (είτε βραχυπρόθεσμων, είτε 

μακροπρόθεσμων) στο σύνολο των πηγών χρηματοδότησης. Σύμφωνα με τα 

αποτελέσματα των αντίστοιχων πινάκων του παραρτήματος της παρούσας εργασίας, η 

σύνθεση των πηγών χρηματοδότησης των πτωχευμένων επιχειρήσεων αποτελείται σε 

μεγαλύτερο ποσοστό από ξένα κεφάλαια παρά από ίδια σε σύγκριση με την αντίστοιχη 

σύνθεση των υγιών επιχειρήσεων. Στην περίπτωση αυτή μπορεί να κρύβεται και η αιτία 

που οι μισές επιχειρήσεις του δείγματος οδηγήθηκαν στην πτώχευση. Ένα από τα μυστικά 

της λειτουργίας κάθε επιχείρησης είναι να εντοπισθεί το κατάλληλο μίγμα 

χρηματοδότησης για να διοχετευθεί σωστά στο ενεργητικό της. Προφανώς, οι 

πτωχευμένες επιχειρήσεις βασίζονται σε υπερβολικό βαθμό από τις συνολικές τους 
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υποχρεώσεις, είτε αυτές είναι βραχυπρόθεσμες είτε μακροπρόθεσμες, και σε λιγότερο 

βαθμό από τα ίδια κεφάλαια με συνέπεια να μην είναι σε θέση αποπληρωμής.  

Επίσης, με τον αριθμοδείκτη βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις προς σύνολο 

υποχρεώσεων, φανερώνεται η σύνθεση των επιχειρήσεων όσο αφορά τις υποχρεώσεις που 

έχουν. Σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, ακόμα και αγγίζοντας πολλές φορές το 100%, οι 

συνολικές υποχρεώσεις μιας επιχείρησης απαρτίζονται από βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 

ανεξαρτήτως αν η επιχείρηση οδεύει προς την πτώχευση ή όχι. Ίδια εικόνα παρουσιάζουν 

τόσο οι επιχειρήσεις του κλάδου Δ όσο και οι επιχειρήσεις του κλάδου Ζ. Αυτό σημαίνει 

ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις προτιμούν να χρηματοδοτούνται μέσα από βραχυπρόθεσμες 

πηγές, όπως τις υποχρεώσεις τους στα ασφαλιστικά ταμεία, παρά σε μακροπρόθεσμα 

τραπεζικά δάνεια. Το γεγονός αυτό μπορεί να οφείλεται κυρίως στον τρόπο σκέψης των 

ελλήνων επιχειρηματιών παρά στην αδυναμία παροχής δανείων από τις τράπεζες, κατά την 

εξεταζόμενη περίοδο λόγω της υψηλής τους ρευστότητας. Τέλος, όσο αφορά την 

αυτοχρηματοδότηση των πάγιων περιουσιακών στοιχείων παρατηρείται ότι στις μεν 

πτωχευμένες επιχειρήσεις το 70% περίπου των ιδίων κεφαλαίων χρηματοδοτούν τα πάγια 

περιουσιακά τους στοιχεία σε αντίθεση με τις υγιείς επιχειρήσεις που περίπου το 50% των 

ιδίων κεφαλαίων χρηματοδοτούν τα πάγια περιουσιακά στοιχεία. Τα ποσοστά αυτά 

διαφέρουν για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται τόσο στον κλάδο Δ όσο και στον 

κλάδο Ζ. Συγκεκριμένα, για τις πτωχευμένες επιχειρήσεις του κλάδου Δ το 80% περίπου 

των ιδίων κεφαλαίων διοχετεύονται στα πάγια περιουσιακά στοιχεία ενώ για τις υγιείς του 

ίδιου κλάδου το ποσοστό αυτό ανέρχεται στο 60%. Ο κλάδος Ζ, παρουσιάζει ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον γιατί αν και ένα χρόνο πριν από την πτώχευση οι επιχειρήσεις παρουσιάζουν 

ίδιο ποσοστό των ιδίων κεφαλαίων που χρηματοδοτούν τα πάγια περιουσιακά στοιχεία, το 

ποσοστό αυτό διπλασιάζεται για τις πτωχευμένες, ενώ για τις υγιείς παραμένει σταθερό 

όταν η ανάλυση επικεντρώνεται σε βάθος τριετίας. 

Διαφορές ανάμεσα στις επιχειρήσεις διαφορετικών κλάδων και του συνόλου δεν 

παρατηρούνται στους υπόλοιπους δύο αριθμοδείκτες της κατηγορίας αυτής. Η μόχλευση 

του κεφαλαίου κίνησης είναι σταθερά μεγαλύτερη στις πτωχευμένες επιχειρήσεις σε 

σύγκριση με τις υγιείς επιχειρήσεις, όπως είναι αναμενόμενο στις πτωχευμένες 

επιχειρήσεις λόγω και των υψηλών δανειακών κεφαλαίων που χρησιμοποιούν, ενώ το 

πραγματικό κόστος κεφαλαίου κυμαίνεται σε παρόμοια περίπου επίπεδα για τις δύο 

ομάδες επιχειρήσεων ανεξαρτήτως κλάδου. 
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6.2.4       Ανάλυση των αριθμοδεικτών αποδοτικότητας     

Αναμένεται στην κατηγορία αυτή των αριθμοδεικτών να εντοπιστούν αρκετές 

διαφορές ανάμεσα στις δύο ομάδες επιχειρήσεων γιατί επικεντρώνεται κυρίως στα κέρδη 

μιας επιχείρησης και αν αυτή κρίνεται αποδοτική. Πράγματι, όλοι αριθμοδείκτες 

αποδοτικότητας και συγκεκριμένα συνόλου ενεργητικού, ιδίων κεφαλαίων, 

μακροπρόθεσμων κεφαλαίων και ο αριθμοδείκτης περιθωρίου λειτουργικού κέρδους 

παρουσιάζουν υψηλότερες τιμές στην ομάδα των υγιών επιχειρήσεων σε σύγκριση με τις 

αντίστοιχες τιμές στην ομάδα των πτωχευμένων, ανεξαρτήτως κλάδου. Επίσης, 

υψηλότερες τιμές στην ίδια ομάδα παρουσιάζονται και στον αριθμοδείκτη 

χρηματοοικονομικής επιβάρυνσης σε αντίθεση με τον αριθμοδείκτη φορολογικής 

επιβάρυνσης, ο οποίος λαμβάνει παρόμοιες τιμές και στις δύο ομάδες τόσο στο γενικό 

σύνολο όσο και στους κλάδους Δ και Ζ. 

Η αποδοτικότητα είναι ένα στοιχείο που διασφαλίζει την υγιή πορεία μιας 

επιχείρησης. Όταν μία επιχείρηση δεν είναι αποδοτική συστηματικά, δεν υπάρχει λόγος να 

λειτουργεί αφού μόνο επιβαρύνει τους ιδιοκτήτες της ή τους μετόχους της. Αυτό 

επιβεβαιώνεται και από τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας αφού οι πτωχευμένες 

επιχειρήσεις δεν παρουσιάζουν υψηλά ποσοστά αποδοτικότητας, αγγίζοντας πολλές φορές 

και τα μηδενικά επίπεδα, με συνέπεια οι επιχειρήσεις αυτές να μην έχουν μέλλον. 

6.2.5       Ανάλυση των αριθμοδεικτών αποτελεσματικότητας και διαχείρισης κόστους 

  Η κατηγορία αυτή δεν παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον γιατί δεν εμφανίζεται 

καμία διαφορά ανάμεσα στις δύο ομάδες επιχειρήσεων. Και οι οκτώ τελευταίοι 

αριθμοδείκτες σύμφωνα με την ανάλυση λαμβάνουν παρόμοιες τιμές ανάμεσα στις υγιείς 

και στις πτωχευμένες επιχειρήσεις. Αυτό σημαίνει ότι οι καταστάσεις αποτελεσμάτων 

χρήσεως ανάμεσα στις δύο ομάδες σε ποσοστιαία σύνθεση είναι παρόμοιες με συνέπεια να 

μην αναμένεται ένας αριθμοδείκτης που ανήκει σε αυτή την κατηγορία να αποτελέσει 

ανεξάρτητη μεταβλητή στο διαμορφωθέν υπόδειγμα πρόβλεψης της πτώχευσης. Τα 

συμπεράσματα που μπορούν να εξαχθούν σύμφωνα με τα αποτελέσματα της 

συγκεκριμένης κατηγορίας αριθμοδεικτών είναι ότι το κόστος πωληθέντων, τα έξοδα 

διοίκησης και λειτουργίας και τα υπόλοιπα έξοδα ή έσοδα των ελληνικών επιχειρήσεων 

λαμβάνουν συγκεκριμένο ποσοστό επί των πωλήσεών του εξαιτίας ίσως των γενικών 

συνθηκών που αντιστοιχούν στην ελληνική αγορά στην αντίστοιχη χρονική περίοδο. 
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6.3 Επιλογή Αριθμοδεικτών στα Πλαίσια μιας Μονομεταβλητής Ανάλυσης 

 Στην προηγούμενη παράγραφο αναλύθηκαν οι πέντε κατηγορίες αριθμοδεικτών 

καθώς και εντοπίστηκαν ορισμένες διαφορές ανάμεσα στην ομάδα των πτωχευμένων και 

στην ομάδα των υγιών επιχειρήσεων. Σε αυτή την παράγραφο παρουσιάζεται μία 

προσπάθεια μονομεταβλητής ανάλυσης, δηλαδή μία ανάλυση που χρησιμοποιεί ως 

εργαλείο διαχωρισμού πτωχευμένων και υγιών επιχειρήσεων έναν και μοναδικό 

αριθμοδείκτη. Όμως, πριν πραγματοποιηθεί μία τέτοια ανάλυση θα πρέπει πρώτα να 

εντοπισθεί ποιος αριθμοδείκτης μπορεί να αποτελέσει αυτό το εργαλείο μέσα από το 

συνολικό αριθμό των αριθμοδεικτών που χρησιμοποιείται στην παρούσα εργασία, δηλαδή 

ποιος αριθμοδείκτης κρίνεται στατιστικά σημαντικός για τη διάκριση των δύο ομάδων. 

Υπάρχουν δύο τρόποι προσδιορισμού των κατάλληλων αριθμοδεικτών: ο παραμετρικός 

έλεγχος και ο μη παραμετρικός έλεγχος. Μέσω του παραμετρικού ελέγχου, του Τ-ελέγχου 

στη συγκεκριμένη περίπτωση, ελέγχεται αν υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στους μέσους 

όρους των δύο εξεταζόμενων ομάδων. Όμως, για να εφαρμοσθεί ο Τ-έλεγχος θα πρέπει να 

διασφαλιστεί το γεγονός ότι οι αριθμοδείκτες ακολουθούν την κανονική κατανομή.  

Σύμφωνα με τα παραπάνω, το πρώτα βήμα που θα πρέπει να γίνει είναι η εξέταση 

του αν το επιλεγόμενο σύνολο των αριθμοδεικτών ακολουθεί την κανονική κατανομή. 

Πραγματοποιώντας τον έλεγχο της κανονικότητας για την αρχική ομάδα των 

αριθμοδεικτών, τα αποτελέσματα δεν ενθαρρύνουν τη διενέργεια ενός Τ-ελέγχου αφού η 

αρχική υπόθεση της κανονικότητας δεν ισχύει. Όπως παρουσιάζονται στους πίνακες XIV-

XIX του παραρτήματος της παρούσας εργασίας πραγματοποιήθηκαν δύο έλεγχοι 

κανονικότητας, τόσο ο έλεγχος Kolmogorov-Smirnov (Schay, 2007) όσο και Shapiro-Wilks 

(Shapiro&Wilks, 1965) για το συνολικό δείγμα των επιχειρήσεων αλλά και για τις 

επιχειρήσεις του κλάδου Δ και του κλάδου Ζ χρησιμοποιώντας τα αντίστοιχα δεδομένα 

ενός χρόνου πριν την πτώχευση αλλά και του μέσου όρου της τελευταίας τριετίας πριν την 

πτώχευση. Η αρίθμηση των μεταβλητών βασίζεται στην αντίστοιχη αρίθμηση των 

αριθμοδεικτών του πίνακα Ι του παραρτήματος αφού για λόγους συντομίας κρίθηκε 

σκόπιμη η κωδικοποίηση των μεταβλητών. Οποιαδήποτε τιμή άνω του 0,05 επιβεβαιώνει 

ότι η εξεταζόμενη μεταβλητή ακολουθεί την κανονική κατανομή. Στον πίνακα XIV, ο 

οποίος διαμορφώθηκε με τα συνολικά δεδομένα του δείγματος ένα χρόνο πριν την 

πτώχευση, δεν υπάρχει κάποια μεταβλητή που ακολουθεί την κανονική κατανομή. Το ίδιο 

ισχύει και για τα δεδομένα του κλάδου Z στον ίδιο χρονικό ορίζοντα. Αλλά, ακόμα 

εξετάζοντας και τις υπόλοιπες περιπτώσεις μεμονωμένοι είναι οι αριθμοδείκτες που 
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παρουσιάζουν την κανονική κατανομή. Συγκεκριμένα, ο αριθμοδείκτης άμεσα 

ρευστοποιήσιμα στοιχεία προς σύνολο κεφαλαίων παρουσιάζει κανονική κατανομή, τόσο 

στο συνολικό δείγμα όσο και στον κλάδο Δ και Ζ μόνο όμως με χρονικό ορίζοντα τριετίας. 

Ο αριθμοδείκτης πάγιο ενεργητικό προς σύνολο κεφαλαίων, παρουσιάζει κανονική 

κατανομή για τον κλάδο Δ ένα χρόνο πριν από την πτώχευση και ο αριθμοδείκτης 

βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις προς σύνολο κεφαλαίων επίσης για τον κλάδο Δ αλλά στο 

μέσο όρο τριετίας.  

Η εφαρμογή του παραπάνω ελέγχου καταλήγει στο γεγονός ότι θα πρέπει να 

εφαρμοσθεί ένας μη παραμετρικός έλεγχος με σκοπό να εντοπισθούν ορισμένοι 

αριθμοδείκτες, οι οποίοι παρουσιάζουν τη δυνατότητα διαχωρισμού του δείγματος σε 

ομάδες. Ο μη παραμετρικός έλεγχος που επιλέχθηκε είναι ο έλεγχος Mann Whitney U 

(Mann&Whitney, 1947), τα αποτελέσματα του οποίου παρουσιάζονται στους παρακάτω 

πίνακες. Σε γενικές γραμμές αυτό που μπορεί να παρατηρηθεί πρώτο είναι ότι οι 

αριθμοδείκτες που κρίνονται στατιστικά σημαντικοί ένα χρόνο πριν από την πτώχευση 

είναι αρκετά περισσότεροι σε αριθμό σε σύγκριση με τους αντίστοιχους αριθμοδείκτες που 

κρίνονται στατιστικά σημαντικοί σύμφωνα με το μέσο όρο της τριετίας είτε για το 

συνολικό δείγμα είτε για τους κλάδους Δ και Ζ. Αυτό σημαίνει ότι βραχυπρόθεσμα και 

συγκεκριμένα ένα χρόνο πριν πραγματοποιηθεί η πτώχευση παρατηρούνται πολλές 

διαφορές ανάμεσα στις δύο ομάδες επιχειρήσεων, πτωχευμένων και υγιών, ενώ 

μακροπρόθεσμα, μέσα δηλαδή στην τριετία πριν πραγματοποιηθεί η πτώχευση οι δύο 

ομάδες τείνουν να συγκλίνουν σε περισσότερα πράγματα με συνέπεια να μειώνονται οι 

διαφορές τους και κατ’ επέκταση οι αριθμοδείκτες διαχωρισμού. Χαρακτηριστικός είναι 

τόσο ο κλάδος Δ όσο και ο κλάδος Ζ που οι αριθμοδείκτες διαχωρισμού κυμαίνονται 

περίπου στους μισούς μέσα στην τριετία σε σύγκριση με τους αριθμοδείκτες ένα χρόνο 

πριν από την πτώχευση (από 52 σε 25 για τον κλάδο Δ και από 54 σε 32 για τον κλάδο Ζ). 

Επίσης, πρέπει να αναφερθεί ότι όλοι οι αριθμοδείκτες που περιλαμβάνονται στον κλάδο 

Δ είναι σχεδόν ίδιοι με τους αριθμοδείκτες του κλάδου Ζ και αυτοί περιλαμβάνονται στους 

αριθμοδείκτες του γενικού συνόλου σε συνδυασμό με ορισμένους άλλους αριθμοδείκτες 

τόσο ένα χρόνο πριν από την πτώχευση όσο και με βάση το μέσο όρο της τριετίας. Τέλος, 

μία τελευταία παρατήρηση είναι ότι σημαντικοί κρίνονται αριθμοδείκτες και από τις πέντε 

κατηγορίες με μία μικρή εξαίρεση την τελευταία κατηγορία που αντιπροσωπεύεται από 

λίγους αριθμοδείκτες ιδιαίτερα όσο αφορά την τριετία κάτι που παρατηρήθηκε και στην 

ανάλυση των περιγραφικών στοιχείων του δείγματος.    
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Πίνακας 6.1: Αποτελέσματα του ελέγχου Mann-Whitney U για το συνολικό δείγμα ένα χρόνο πριν την πτώχευση 
 
 

 MET1 MET2 MET3 MET4 MET5 MET6 MET7 MET8 MET9 MET10 MET11 
Mann-Whitney U 6436,500 2553,500 4082,500 4669,500 440,000 1736,000 325,000 5736,000 4744,000 6561,500 620,000 
Wilcoxon W 13696,500 9813,500 11342,500 11929,500 7700,000 8996,000 7585,000 12996,00 12004,00 13821,500 7880,000 
Z -1,420 -8,642 -5,810 -4,711 -12,590 -10,161 -12,784 -2,724 -4,568 -1,187 -12,236 
Asymp. Sig. (2-tailed) 0,156 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,006 0,000 0,235 0,000 

Sig. 0,154 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,005 0,000 0,241 0,000 
Lower Bound 0,145 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,004 0,000 0,230 0,000 Monte Carlo 

Sig. (2-tailed) 
99% 
Confidence 
Interval Upper Bound 0,163 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,007 0,000 0,252 0,000 

 MET12 MET13 MET14 MET15 MET16 MET17 MET18 MET19 MET20 MET21 MET22 
Mann-Whitney U 939,500 2505,000 2780,000 4667,500 5516,000 3867,500 2129,500 1279,000 6027,500 1573,500 581,500 

Wilcoxon W 8199,500 9765,000 10040,00 11927,50 12776,000 11127,50 9389,500 8539,000 13287,50 8833,500 7841,500 

Z -11,642 -8,734 -8,221 -4,709 -3,131 -6,197 -9,429 -11,011 -2,190 -10,478 -12,307 

Asymp. Sig. (2-tailed) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,002 0,000 0,000 0,000 0,029 0,000 0,000 

Sig. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,002 0,000 0,000 0,000 0,028 0,000 0,000 
Lower Bound 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,024 0,000 0,000 Monte Carlo 

Sig. (2-tailed) 
99% 
Confidence 
Interval Upper Bound 0,000 0,000 0,000 0,000 0,003 0,000 0,000 0,000 0,032 0,000 0,000 

 MET23 MET24 MET25 MET26 MET27 MET28 MET29 MET30 MET31 MET32 MET33 
Mann-Whitney U 780,000 354,000 211,500 2299,000 2763,500 5427,500 766,500 2672,500 4134,500 5410,500 5059,500 
Wilcoxon W 8040,000 7614,000 7471,500 9559,000 10023,50 12687,50 8026,500 9932,500 11394,50 12670,50 12319,50 
Z -11,941 -12,731 -13,004 -9,141 -8,251 -3,296 -12,220 -8,517 -5,701 -3,399 -4,024 
Asymp. Sig. (2-tailed) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 

Sig. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 

Lower Bound 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
Monte Carlo 
Sig. (2-tailed) 

99% 
Confidence 
Interval Upper Bound 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,002 0,000 0,000 0,000 0,002 0,001 
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Πίνακας 6.1 (συνέχεια) : Αποτελέσματα του ελέγχου Mann-Whitney U για το συνολικό δείγμα ένα χρόνο πριν την πτώχευση 
 MET34 MET35 MET36 MET37 MET38 MET39 MET40 MET41 MET42 MET43 MET44 
Mann-Whitney U 2722,000 138,500 5502,000 4083,500 1236,500 599,500 2560,500 2517,500 6758,500 5292,500 1190,000 
Wilcoxon W 9982,000 7398,500 12762,00 11343,50 8496,500 7859,500 9820,500 9777,500 14018,50 12552,500 8450,000 
Z -8,327 -13,412 -3,347 -5,845 -11,104 -12,275 -8,657 -8,740 -0,822 -3,550 -11,188 
Asymp. Sig. (2-tailed) 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,411 0,000 0,000 

Sig. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,416 0,001 0,000 
Lower Bound 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,404 0,000 0,000 

Monte Carlo 
Sig. (2-tailed) 

99% 
Confidence 
Interval Upper Bound 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,429 0,001 0,000 

 MET45 MET46 MET47 MET48 MET49 MET50 MET51 MET52 MET53 MET54 MET55 
Mann-Whitney U 5761,500 1979,500 7098,000 4054,500 5984,500 3805,000 1037,500 6241,000 765,500 6946,000 7060,500 
Wilcoxon W 13021,50 9239,500 14358,00 11314,50 13244,50 11065,00 8297,500 13501,00 8025,500 14206,00 14320,50 
Z -2,703 -9,712 -0,195 -5,852 -2,263 -6,348 -11,500 -1,885 -11,982 -0,473 -0,260 
Asymp. Sig. (2-tailed) 0,007 0,000 0,845 0,000 0,024 0,000 0,000 0,059 0,000 0,636 0,795 

Sig. 0,005 0,000 0,844 0,000 0,027 0,000 0,000 0,061 0,000 0,639 0,793 

Lower Bound 0,003 0,000 0,834 0,000 0,023 0,000 0,000 0,055 0,000 0,627 0,782 
Monte Carlo 
Sig. (2-tailed) 

99% 
Confidence 
Interval Upper Bound 0,007 0,000 0,853 0,000 0,031 0,000 0,000 0,067 0,000 0,652 0,803 

 MET56 MET57 MET58 MET59 MET60 MET61 MET62 MET63    
Mann-Whitney U 3583,000 3353,000 802,000 2762,000 3281,000 4204,000 1526,000 17,000   
Wilcoxon W 10843,000 10613,00 8062,000 10022,00 10541,000 11464,00 8786,000 7277,000   
Z -6,733 -7,157 -11,951 -8,267 -7,558 -5,628 -10,672 -13,375   
Asymp. Sig. (2-tailed) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000   

Sig. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000   
Lower Bound 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000   

Monte Carlo 
Sig. (2-tailed) 

99% 
Confidence 
Interval Upper Bound 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000   
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Πίνακας 6.2: Αποτελέσματα του ελέγχου Mann-Whitney U για το συνολικό δείγμα με το μέσο όρο τριετίας πριν την πτώχευση 
 

 MET1 MET2 MET3 MET4 MET5 MET6 MET7 MET8 MET9 MET10 MET11 
Mann-Whitney U 4898,500 4908,500 4527,500 5052,500 5430,000 6170,000 5650,500 5201,000 7145,500 7106,000 5929,000 
Wilcoxon W 12158,500 12168,50 11787,500 12312,500 12690,00 13430,00 12910,50 12461,00 14405,50 14366,00 13189,00 
Z -4,280 -4,261 -4,974 -3,998 -3,298 -1,915 -2,881 -3,718 -0,101 -0,175 -2,364 
Asymp. Sig. (2-tailed) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,055 0,004 0,000 0,919 0,861 0,018 

Sig. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,050 0,004 0,000 0,919 0,858 0,016 

Lower Bound 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,045 0,002 0,000 0,912 0,849 0,013 
Monte Carlo 
Sig. (2-tailed) 

99% 
Confidence 
Interval Upper Bound 0,000 0,000 0,000 0,000 0,002 0,056 0,006 0,001 0,926 0,867 0,019 

 MET12 MET13 MET14 MET15 MET16 MET17 MET18 MET19 MET20 MET21 MET22 
Mann-Whitney U 6056,000 6885,500 5478,000 6291,000 6956,000 6557,500 5914,000 3972,000 3713,000 7060,500 5832,000 
Wilcoxon W 13316,00 14145,50 12738,00 13551,00 14216,000 13817,50 13174,00 11232,00 10973,00 14320,50 13092,00 
Z -2,127 -0,585 -3,202 -1,690 -0,454 -1,195 -2,391 -6,003 -6,484 -0,260 -2,544 
Asymp. Sig. (2-tailed) 0,033 0,559 0,001 0,091 0,650 0,232 0,017 0,000 0,000 0,795 0,011 

Sig. 0,033 0,557 0,001 0,087 0,648 0,231 0,016 0,000 0,000 0,793 0,010 
Lower Bound 0,028 0,544 0,000 0,080 0,636 0,220 0,013 0,000 0,000 0,783 0,008 

Monte Carlo 
Sig. (2-tailed) 

99% 
Confidence 
Interval Upper Bound 0,038 0,569 0,002 0,094 0,660 0,241 0,020 0,000 0,000 0,803 0,013 

 MET23 MET24 MET25 MET26 MET27 MET28 MET29 MET30 MET31 MET32 MET33 
Mann-Whitney U 5920,000 5613,000 6857,000 5881,000 6463,500 6837,500 3785,000 6136,000 4002,000 6327,500 6144,000 
Wilcoxon W 13180,00 12873,00 14117,000 13141,000 13723,50 14097,50 11045,00 13396,00 11262,00 13587,50 13404,00 
Z -2,381 -2,951 -0,638 -2,478 -1,370 -0,674 -6,351 -2,182 -5,947 -1,623 -2,171 
Asymp. Sig. (2-tailed) 0,017 0,003 0,523 0,013 0,171 0,500 0,000 0,029 0,000 0,105 0,030 

Sig. 0,014 0,003 0,520 0,012 0,168 0,502 0,000 0,030 0,000 0,103 0,028 
Lower Bound 0,011 0,001 0,508 0,009 0,158 0,489 0,000 0,025 0,000 0,095 0,024 

Monte Carlo 
Sig. (2-tailed) 

99% 
Confidence 
Interval Upper Bound 0,017 0,004 0,533 0,014 0,177 0,515 0,000 0,034 0,000 0,111 0,032 
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Πίνακας 6.2 (συνέχεια) : Αποτελέσματα του ελέγχου Mann-Whitney U για το συνολικό δείγμα με το μέσο όρο τριετίας πριν την πτώχευση 
 MET34 MET35 MET36 MET37 MET38 MET39 MET40 MET41 MET42 MET43 MET44 
Mann-Whitney U 5329,000 4551,000 5492,500 5848,000 4456,500 3793,000 3796,000 3863,000 5823,000 5860,000 5562,500 
Wilcoxon W 12589,000 11811,00 12752,50 13108,00 11716,50 11053,00 11056,00 11123,00 13083,00 13120,00 12822,50 
Z -3,479 -4,927 -3,502 -2,524 -5,123 -6,336 -6,351 -6,234 -2,561 -2,493 -3,046 
Asymp. Sig. (2-tailed) 0,001 0,000 0,000 0,012 0,000 0,000 0,000 0,000 0,010 0,013 0,002 

Sig. 0,000 0,000 0,001 0,012 0,000 0,000 0,000 0,000 0,009 0,012 0,001 
Lower Bound 0,000 0,000 0,000 0,009 0,000 0,000 0,000 0,000 0,007 0,009 0,000 

Monte Carlo 
Sig. (2-tailed) 

99% 
Confidence 
Interval Upper Bound 0,001 0,000 0,001 0,014 0,000 0,000 0,000 0,000 0,012 0,015 0,002 

 MET45 MET46 MET47 MET48 MET49 MET50 MET51 MET52 MET53 MET54 MET55 
Mann-Whitney U 6462,000 5594,000 4333,000 4951,000 5324,500 3959,000 4053,000 6430,500 6700,500 6993,500 7103,500 
Wilcoxon W 13722,00 12854,00 11593,00 12211,00 12584,50 11219,00 11313,00 13690,50 13960,50 14253,50 14363,50 
Z -1,380 -2,987 -5,340 -4,183 -3,492 -6,043 -5,878 -1,530 -0,932 -0,385 -0,179 
Asymp. Sig. (2-tailed) 0,168 0,003 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,126 0,351 0,701 0,858 

Sig. 0,167 0,003 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,129 0,353 0,702 0,859 

Lower Bound 0,157 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,120 0,341 0,690 0,850 
Monte Carlo 
Sig. (2-tailed) 

99% 
Confidence 
Interval Upper Bound 0,176 0,004 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,138 0,366 0,713 0,868 

 MET56 MET57 MET58 MET59 MET60 MET61 MET62 MET63    

Mann-Whitney U 6679,000 6818,000 6358,000 6923,500 4420,000 5099,500 6302,500 6975,000   
Wilcoxon W 13939,000 14078,00 13618,00 14183,50 11680,000 12359,50 13562,50 14235,00   
Z -0,970 -0,711 -1,566 -0,514 -5,232 -3,914 -1,767 -0,422   
Asymp. Sig. (2-tailed) 0,332 0,477 0,117 0,607 0,000 0,000 0,077 0,673   

Sig. 0,336 0,474 0,115 0,608 0,000 0,000 0,077 0,678   
Lower Bound 0,324 0,461 0,106 0,596 0,000 0,000 0,070 0,666   

Monte Carlo 
Sig. (2-tailed) 

99% 
Confidence 
Interval Upper Bound 0,348 0,487 0,123 0,621 0,000 0,000 0,084 0,690   
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Πίνακας 6.3: Αποτελέσματα του ελέγχου Mann-Whitney U για το δείγμα του κλάδου Δ ένα χρόνο πριν την πτώχευση 
 

 MET1 MET2 MET3 MET4 MET5 MET6 MET7 MET8 MET9 MET10 MET11 
Mann-Whitney U 1269,000 372,000 979,500 894,000 97,000 211,500 52,000 1152,000 773,500 1169,500 59,000 
Wilcoxon W 2647,000 1750,000 2357,500 2272,000 1475,000 1589,500 1430,000 2530,000 2151,500 2547,500 1437,000 
Z -0,540 -6,373 -2,430 -2,982 -8,173 -7,415 -8,452 -1,302 -3,761 -1,187 -8,406 
Asymp. Sig. (2-tailed) 0,589 0,000 0,015 0,003 0,000 0,000 0,000 0,193 0,000 0,235 0,000 

Sig. 0,592 0,000 0,014 0,002 0,000 0,000 0,000 0,191 0,000 0,234 0,000 

Lower Bound 0,579 0,000 0,011 0,001 0,000 0,000 0,000 0,181 0,000 0,223 0,000 
Monte Carlo 
Sig. (2-tailed) 

99% 
Confidence 
Interval Upper Bound 0,604 0,000 0,017 0,003 0,000 0,000 0,000 0,201 0,001 0,245 0,000 

 MET12 MET13 MET14 MET15 MET16 MET17 MET18 MET19 MET20 MET21 MET22 
Mann-Whitney U 106,000 214,500 515,000 843,000 1035,000 593,000 374,500 157,500 831,000 182,500 73,000 
Wilcoxon W 1484,000 1592,500 1893,000 2221,000 2413,000 1971,000 1752,500 1535,500 2209,000 1560,500 1451,000 
Z -8,101 -7,395 -5,442 -3,309 -2,061 -4,935 -6,355 -7,766 -3,392 -7,612 -8,315 
Asymp. Sig. (2-tailed) 0,000 0,000 0,000 0,001 0,039 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 

Sig. 0,000 0,000 0,000 0,001 0,035 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
Lower Bound 0,000 0,000 0,000 0,000 0,031 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Monte Carlo 
Sig. (2-tailed) 

99% 
Confidence 
Interval Upper Bound 0,000 0,000 0,000 0,002 0,040 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 

 MET23 MET24 MET25 MET26 MET27 MET28 MET29 MET30 MET31 MET32 MET33 
Mann-Whitney U 90,500 51,500 43,500 260,500 624,000 1069,500 109,500 507,500 731,500 1252,000 1010,500 
Wilcoxon W 1468,500 1429,500 1421,500 1638,500 2002,000 2447,500 1487,500 1885,500 2109,500 2630,000 2388,500 
Z -8,201 -8,455 -8,513 -7,102 -4,734 -1,837 -8,168 -5,529 -4,034 -0,657 -2,236 
Asymp. Sig. (2-tailed) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,066 0,000 0,000 0,000 0,511 0,025 

Sig. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,068 0,000 0,000 0,000 0,509 0,022 
Lower Bound 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,062 0,000 0,000 0,000 0,496 0,018 

Monte Carlo 
Sig. (2-tailed) 

99% 
Confidence 
Interval Upper Bound 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,075 0,000 0,000 0,000 0,522 0,026 
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Πίνακας 6.3 (συνέχεια) : Αποτελέσματα του ελέγχου Mann-Whitney U για το δείγμα του κλάδου Δ ένα χρόνο πριν την πτώχευση 
 MET34 MET35 MET36 MET37 MET38 MET39 MET40 MET41 MET42 MET43 MET44 
Mann-Whitney U 376,000 20,500 849,500 582,000 105,500 98,000 494,000 486,500 1253,000 994,000 207,000 
Wilcoxon W 1754,000 1398,500 2227,500 1960,000 1483,500 1476,000 1872,000 1864,500 2631,000 2372,000 1585,000 
Z -6,345 -8,753 -3,357 -5,024 -8,111 -8,153 -5,608 -5,664 -0,645 -2,331 -7,452 
Asymp. Sig. (2-tailed) 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,519 0,020 0,000 

Sig. 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,529 0,019 0,000 
Lower Bound 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,516 0,015 0,000 

Monte Carlo 
Sig. (2-tailed) 

99% 
Confidence 
Interval Upper Bound 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,542 0,023 0,000 

 MET45 MET46 MET47 MET48 MET49 MET50 MET51 MET52 MET53 MET54 MET55 
Mann-Whitney U 1014,000 244,000 1225,500 525,500 1228,500 733,500 111,000 1116,500 101,000 1262,000 1232,000 
Wilcoxon W 2392,000 1622,000 2603,500 1903,500 2606,500 2111,500 1489,000 2494,500 1479,000 2640,000 2610,000 
Z -2,209 -7,208 -0,847 -5,378 -0,805 -4,049 -8,093 -1,588 -8,145 -0,586 -0,780 
Asymp. Sig. (2-tailed) 0,027 0,000 0,397 0,000 0,421 0,000 0,000 0,112 0,000 0,558 0,435 

Sig. 0,027 0,000 0,398 0,000 0,417 0,000 0,000 0,114 0,000 0,562 0,446 

Lower Bound 0,023 0,000 0,386 0,000 0,404 0,000 0,000 0,106 0,000 0,549 0,433 
Monte Carlo 
Sig. (2-tailed) 

99% 
Confidence 
Interval Upper Bound 0,031 0,000 0,411 0,000 0,429 0,000 0,000 0,122 0,000 0,574 0,459 

 MET56 MET57 MET58 MET59 MET60 MET61 MET62 MET63    

Mann-Whitney U 539,500 612,500 64,000 311,500 377,000 453,500 161,500 0,000   
Wilcoxon W 1917,500 1990,500 1442,000 1689,500 1755,000 1831,500 1539,500 1378,000   
Z -5,287 -4,809 -8,399 -6,771 -6,541 -5,883 -7,829 -8,800   
Asymp. Sig. (2-tailed) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000   

Sig. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000   
Lower Bound 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000   

Monte Carlo 
Sig. (2-tailed) 

99% 
Confidence 
Interval Upper Bound 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000   
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Πίνακας 6.4: Αποτελέσματα του ελέγχου Mann-Whitney U για το δείγμα του κλάδου Δ με μέσο όρο τριετίας πριν την πτώχευση 
 

 MET1 MET2 MET3 MET4 MET5 MET6 MET7 MET8 MET9 MET10 MET11 
Mann-Whitney U 895,000 965,000 912,500 1045,500 1040,000 1106,500 1296,000 968,000 1267,500 1260,000 1162,000 
Wilcoxon W 2273,000 2343,000 2290,500 2423,500 2418,000 2484,500 2674,000 2346,000 2645,500 2638,000 2540,000 
Z -2,971 -2,516 -2,861 -1,997 -2,036 -1,596 -0,364 -2,497 -0,549 -0,598 -1,235 
Asymp. Sig. (2-tailed) 0,003 0,012 0,004 0,046 0,042 0,110 0,716 0,013 0,583 0,550 0,217 

Sig. 0,003 0,013 0,003 0,045 0,042 0,112 0,720 0,015 0,589 0,559 0,221 

Lower Bound 0,002 0,010 0,002 0,040 0,037 0,103 0,709 0,012 0,576 0,546 0,210 
Monte Carlo 
Sig. (2-tailed) 

99% 
Confidence 
Interval Upper Bound 0,004 0,016 0,005 0,050 0,047 0,120 0,732 0,018 0,602 0,571 0,231 

 MET12 MET13 MET14 MET15 MET16 MET17 MET18 MET19 MET20 MET21 MET22 
Mann-Whitney U 1133,500 1330,000 1090,000 1130,500 1302,500 1156,000 1221,000 795,000 786,000 1261,000 1188,000 
Wilcoxon W 2511,500 2708,000 2468,000 2508,500 2680,500 2534,000 2599,000 2173,000 2164,000 2639,000 2566,000 
Z -1,421 -0,143 -1,703 -1,440 -0,322 -1,274 -0,852 -3,621 -3,680 -0,592 -1,066 
Asymp. Sig. (2-tailed) 0,155 0,886 0,089 0,150 0,748 0,203 0,394 0,000 0,000 0,554 0,286 

Sig. 0,160 0,890 0,092 0,159 0,750 0,205 0,397 0,000 0,000 0,560 0,292 
Lower Bound 0,150 0,882 0,084 0,150 0,738 0,195 0,384 0,000 0,000 0,547 0,280 

Monte Carlo 
Sig. (2-tailed) 

99% 
Confidence 
Interval Upper Bound 0,169 0,898 0,099 0,169 0,761 0,216 0,410 0,001 0,001 0,573 0,304 

 MET23 MET24 MET25 MET26 MET27 MET28 MET29 MET30 MET31 MET32 MET33 
Mann-Whitney U 1326,500 1307,000 1288,000 1080,500 1210,000 1318,500 700,000 1174,000 729,500 1163,500 1243,000 
Wilcoxon W 2704,500 2685,000 2666,000 2458,500 2588,000 2696,500 2078,000 2552,000 2107,500 2541,500 2621,000 
Z -0,166 -0,293 -0,416 -1,774 -0,924 -0,218 -4,240 -1,219 -4,047 -1,226 -0,746 
Asymp. Sig. (2-tailed) 0,868 0,770 0,677 0,076 0,356 0,828 0,000 0,223 0,000 0,220 0,455 

Sig. 0,869 0,772 0,686 0,079 0,358 0,830 0,000 0,231 0,000 0,224 0,462 
Lower Bound 0,860 0,761 0,674 0,072 0,345 0,820 0,000 0,220 0,000 0,213 0,449 

Monte Carlo 
Sig. (2-tailed) 

99% 
Confidence 
Interval Upper Bound 0,878 0,783 0,698 0,086 0,370 0,839 0,000 0,242 0,000 0,234 0,475 
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Πίνακας 6.4 (συνέχεια) : Αποτελέσματα του ελέγχου Mann-Whitney U για το δείγμα του κλάδου Δ με μέσο όρο τριετίας πριν την πτώχευση 
 MET34 MET35 MET36 MET37 MET38 MET39 MET40 MET41 MET42 MET43 MET44 
Mann-Whitney U 969,000 849,000 1141,500 1191,000 684,500 696,500 815,500 829,500 1287,000 1295,500 1234,000 
Wilcoxon W 2347,000 2227,000 2519,500 2569,000 2062,500 2074,500 2193,500 2207,500 2665,000 2673,500 2612,000 
Z -2,490 -3,271 -1,447 -1,048 -4,356 -4,263 -3,516 -3,429 -0,423 -0,368 -0,768 
Asymp. Sig. (2-tailed) 0,013 0,001 0,148 0,295 0,000 0,000 0,000 0,001 0,672 0,713 0,443 

Sig. 0,013 0,001 0,156 0,303 0,000 0,000 0,000 0,001 0,670 0,713 0,443 
Lower Bound 0,010 0,000 0,146 0,291 0,000 0,000 0,000 0,000 0,658 0,702 0,430 

Monte Carlo 
Sig. (2-tailed) 

99% 
Confidence 
Interval Upper Bound 0,015 0,002 0,165 0,315 0,000 0,000 0,001 0,001 0,682 0,725 0,455 

 MET45 MET46 MET47 MET48 MET49 ME0T50 MET51 MET52 MET53 MET54 MET55 
Mann-Whitney U 1350,000 878,500 921,000 956,500 1089,500 790,500 827,000 1030,000 1150,500 1150,500 1350,500 
Wilcoxon W 2728,000 2256,500 2299,000 2334,500 2467,500 2168,500 2205,000 2408,000 2528,500 2528,500 2728,500 
Z -0,013 -3,079 -2,813 -2,573 -1,710 -3,671 -3,446 -2,221 -1,311 -1,314 -0,010 
Asymp. Sig. (2-tailed) 0,990 0,002 0,005 0,010 0,087 0,000 0,001 0,026 0,190 0,189 0,992 

Sig. 0,991 0,003 0,005 0,010 0,093 0,000 0,000 0,026 0,192 0,188 0,994 

Lower Bound 0,988 0,001 0,003 0,008 0,086 0,000 0,000 0,022 0,181 0,178 0,992 
Monte Carlo 
Sig. (2-tailed) 

99% 
Confidence 
Interval Upper Bound 0,993 0,004 0,007 0,013 0,100 0,001 0,001 0,030 0,202 0,198 0,996 

 MET56 MET57 MET58 MET59 MET60 MET61 MET62 MET63    

Mann-Whitney U 1235,500 1279,500 1048,000 1238,500 834,500 804,000 1212,500 1193,500   
Wilcoxon W 2613,500 2657,500 2426,000 2616,500 2212,500 2182,000 2590,500 2571,500   
Z -0,759 -0,471 -1,978 -0,738 -3,402 -3,566 -0,968 -1,039   
Asymp. Sig. (2-tailed) 0,448 0,637 0,048 0,460 0,001 0,000 0,333 0,299   

Sig. 0,452 0,637 0,049 0,466 0,001 0,000 0,335 0,304   
Lower Bound 0,439 0,625 0,043 0,453 0,000 0,000 0,323 0,292   

Monte Carlo 
Sig. (2-tailed) 

99% 
Confidence 
Interval Upper Bound 0,465 0,649 0,054 0,479 0,001 0,001 0,348 0,316   
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Πίνακας 6.5: Αποτελέσματα του ελέγχου Mann-Whitney U για το δείγμα του κλάδου Ζ ένα χρόνο πριν την πτώχευση 
 

 MET1 MET2 MET3 MET4 MET5 MET6 MET7 MET8 MET9 MET10 MET11 
Mann-Whitney U 626,500 279,000 431,000 468,500 ,000 172,500 33,000 579,500 574,500 799,000 43,000 
Wilcoxon W 1487,500 1140,000 1292,000 1329,500 861,000 1033,500 894,000 1440,500 1435,500 1660,000 904,000 
Z -1,985 -5,209 -3,806 -3,454 -7,803 -6,195 -7,489 -2,422 -2,467 -0,385 -7,396 
Asymp. Sig. (2-tailed) 0,047 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,015 0,014 0,700 0,000 

Sig. 0,048 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,015 0,013 0,701 0,000 

Lower Bound 0,043 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,012 0,010 0,689 0,000 
Monte Carlo 
Sig. (2-tailed) 

99% 
Confidence 
Interval Upper Bound 0,054 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,019 0,016 0,712 0,000 

 MET12 MET13 MET14 MET15 MET16 MET17 MET18 MET19 MET20 MET21 MET22 
Mann-Whitney U 122,500 259,000 275,000 426,000 614,000 417,000 222,000 84,000 741,500 207,000 86,500 
Wilcoxon W 983,500 1120,000 1136,000 1287,000 1475,000 1278,000 1083,000 945,000 1602,500 1068,000 947,500 
Z -6,659 -5,394 -5,245 -3,844 -2,101 -3,928 -5,737 -7,017 -0,923 -5,880 -6,993 
Asymp. Sig. (2-tailed) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,036 0,000 0,000 0,000 0,356 0,000 0,000 

Sig. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,034 0,000 0,000 0,000 0,365 0,000 0,000 
Lower Bound 0,000 0,000 0,000 0,000 0,029 0,000 0,000 0,000 0,353 0,000 0,000 

Monte Carlo 
Sig. (2-tailed) 

99% 
Confidence 
Interval Upper Bound 0,000 0,000 0,000 0,000 0,039 0,001 0,000 0,000 0,378 0,000 0,000 

 MET23 MET24 MET25 MET26 MET27 MET28 MET29 MET30 MET31 MET32 MET33 
Mann-Whitney U 51,500 41,000 3,000 303,000 80,500 528,500 91,500 222,000 542,500 441,500 351,500 
Wilcoxon W 912,500 902,000 864,000 1164,000 941,500 1389,500 952,500 1083,000 1403,500 1302,500 1212,500 
Z -7,318 -7,415 -7,775 -5,036 -7,050 -2,894 -7,187 -5,867 -2,764 -3,840 -4,628 
Asymp. Sig. (2-tailed) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,004 0,000 0,000 0,006 0,000 0,000 

Sig. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,003 0,000 0,000 0,005 0,000 0,000 
Lower Bound 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,002 0,000 0,000 0,003 0,000 0,000 

Monte Carlo 
Sig. (2-tailed) 

99% 
Confidence 
Interval Upper Bound 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,004 0,000 0,000 0,007 0,000 0,000 
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Πίνακας 6.5 (συνέχεια) : Αποτελέσματα του ελέγχου Mann-Whitney U για το δείγμα του κλάδου Ζ ένα χρόνο πριν την πτώχευση 
 MET34 MET35 MET36 MET37 MET38 MET39 MET40 MET41 MET42 MET43 MET44 
Mann-Whitney U 317,000 8,000 562,000 546,000 228,000 1,000 232,500 230,000 813,500 542,000 203,000 
Wilcoxon W 1178,000 869,000 1423,000 1407,000 1089,000 862,000 1093,500 1091,000 1674,500 1403,000 1064,000 
Z -4,855 -7,987 -2,846 -2,762 -5,693 -7,788 -5,659 -5,691 -0,251 -2,770 -5,920 
Asymp. Sig. (2-tailed) 0,000 0,000 0,004 0,006 0,000 0,000 0,000 0,000 0,802 0,006 0,000 

Sig. 0,000 0,000 0,004 0,005 0,000 0,000 0,000 0,000 0,810 0,005 0,000 
Lower Bound 0,000 0,000 0,003 0,003 0,000 0,000 0,000 0,000 0,800 0,003 0,000 

Monte Carlo 
Sig. (2-tailed) 

99% 
Confidence 
Interval Upper Bound 0,000 0,000 0,006 0,007 0,000 0,000 0,000 0,000 0,820 0,007 0,000 

 MET45 MET46 MET47 MET48 MET49 MET50 MET51 MET52 MET53 MET54 MET55 
Mann-Whitney U 790,500 327,000 828,500 404,500 648,500 359,000 73,000 709,000 58,000 627,000 664,500 
Wilcoxon W 1651,500 1188,000 1689,500 1265,500 1509,500 1220,000 934,000 1570,000 919,000 1488,000 1525,500 
Z -0,470 -4,767 -0,115 -4,046 -1,784 -4,501 -7,157 -1,304 -7,271 -1,982 -1,633 
Asymp. Sig. (2-tailed) 0,639 0,000 0,908 0,000 0,074 0,000 0,000 0,192 0,000 0,047 0,103 

Sig. 0,641 0,000 0,907 0,000 0,078 0,000 0,000 0,197 0,000 0,047 0,106 

Lower Bound 0,628 0,000 0,900 0,000 0,071 0,000 0,000 0,187 0,000 0,041 0,098 
Monte Carlo 
Sig. (2-tailed) 

99% 
Confidence 
Interval Upper Bound 0,653 0,000 0,915 0,000 0,085 0,000 0,000 0,207 0,000 0,052 0,114 

 MET56 MET57 MET58 MET59 MET60 MET61 MET62 MET63    

Mann-Whitney U 383,500 358,500 90,000 233,000 530,500 573,000 55,000 0,000   
Wilcoxon W 1244,500 1219,500 951,000 1094,000 1391,500 1434,000 916,000 861,000   
Z -4,241 -4,472 -7,008 -5,648 -3,012 -2,514 -7,410 -7,828   
Asymp. Sig. (2-tailed) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,003 0,012 0,000 0,000   

Sig. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,003 0,012 0,000 0,000   
Lower Bound 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,009 0,000 0,000   

Monte Carlo 
Sig. (2-tailed) 

99% 
Confidence 
Interval Upper Bound 0,000 0,000 0,000 0,000 0,004 0,015 0,000 0,000   
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Πίνακας 6.6: Αποτελέσματα του ελέγχου Mann-Whitney U για το δείγμα του κλάδου Ζ με μέσο όρο τριετίας πριν την πτώχευση 
 

 MET1 MET2 MET3 MET4 MET5 MET6 MET7 MET8 MET9 MET10 MET11 
Mann-Whitney U 550,500 571,000 509,500 553,500 604,500 762,000 478,000 541,000 803,000 838,000 674,000 
Wilcoxon W 1411,500 1432,000 1370,500 1414,500 1465,500 1623,000 1339,000 1402,000 1664,000 1699,000 1535,000 
Z -2,690 -2,500 -3,075 -2,667 -2,193 -,728 -3,362 -2,779 -0,348 -0,023 -1,544 
Asymp. Sig. (2-tailed) 0,007 0,012 0,002 0,008 0,028 0,467 0,001 0,005 0,728 0,982 0,123 

Sig. 0,005 0,010 0,002 0,008 0,028 0,463 0,000 0,005 0,730 0,984 0,121 

Lower Bound 0,003 0,008 0,001 0,005 0,024 0,450 0,000 0,003 0,718 0,980 0,112 
Monte Carlo 
Sig. (2-tailed) 

99% 
Confidence 
Interval Upper Bound 0,007 0,013 0,003 0,010 0,033 0,476 0,001 0,007 0,741 0,987 0,129 

 MET12 MET13 MET14 MET15 MET16 MET17 MET18 MET19 MET20 MET21 MET22 
Mann-Whitney U 651,500 800,000 665,500 726,500 767,000 804,000 559,500 407,000 381,500 836,000 612,500 
Wilcoxon W 1512,500 1661,000 1526,500 1587,500 1628,000 1665,000 1420,500 1268,000 1242,500 1697,000 1473,500 
Z -1,753 -0,376 -1,623 -1,057 -0,682 -0,339 -2,606 -4,021 -4,257 -0,042 -2,115 
Asymp. Sig. (2-tailed) 0,080 0,707 0,105 0,290 0,495 0,735 0,009 0,000 0,000 0,967 0,034 

Sig. 0,076 0,706 0,105 0,291 0,501 0,738 0,008 0,000 0,000 0,968 0,032 
Lower Bound 0,069 0,694 0,097 0,279 0,488 0,726 0,006 0,000 0,000 0,963 0,027 

Monte Carlo 
Sig. (2-tailed) 

99% 
Confidence 
Interval Upper Bound 0,082 0,717 0,113 0,303 0,513 0,749 0,011 0,000 0,000 0,973 0,036 

 MET23 MET24 MET25 MET26 MET27 MET28 MET29 MET30 MET31 MET32 MET33 
Mann-Whitney U 686,000 504,500 815,500 482,000 808,500 728,500 468,500 733,500 457,000 743,000 691,500 
Wilcoxon W 1547,000 1365,500 1676,500 1343,000 1669,500 1589,500 1329,500 1594,500 1318,000 1604,000 1552,500 
Z -1,433 -3,116 -0,232 -3,381 -0,297 -1,039 -3,451 -1,174 -3,557 -0,904 -1,674 
Asymp. Sig. (2-tailed) 0,152 0,002 0,816 0,001 0,766 0,299 0,001 0,240 0,000 0,366 0,094 

Sig. 0,152 0,001 0,811 0,001 0,771 0,296 0,000 0,237 0,000 0,366 0,095 
Lower Bound 0,142 0,000 0,801 0,000 0,760 0,285 0,000 0,226 0,000 0,353 0,087 

Monte Carlo 
Sig. (2-tailed) 

99% 
Confidence 
Interval Upper Bound 0,161 0,002 0,821 0,001 0,782 0,308 0,000 0,248 0,001 0,378 0,102 
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Πίνακας 6.6 (συνέχεια) : Αποτελέσματα του ελέγχου Mann-Whitney U για το δείγμα του κλάδου Ζ με μέσο όρο τριετίας πριν την πτώχευση 
 MET34 MET35 MET36 MET37 MET38 MET39 MET40 MET41 MET42 MET43 MET44 
Mann-Whitney U 555,500 554,000 664,000 663,500 548,000 457,500 316,500 336,500 514,500 530,500 489,000 
Wilcoxon W 1416,500 1415,000 1525,000 1524,500 1409,000 1318,500 1177,500 1197,500 1375,500 1391,500 1350,000 
Z -2,643 -2,658 -1,959 -1,649 -2,730 -3,554 -4,875 -4,706 -3,024 -2,877 -3,262 
Asymp. Sig. (2-tailed) 0,008 0,008 0,050 0,099 0,006 0,000 0,000 0,000 0,002 0,004 0,001 

Sig. 0,007 0,007 0,051 0,094 0,005 0,000 0,000 0,000 0,002 0,003 0,001 
Lower Bound 0,005 0,005 0,045 0,087 0,004 0,000 0,000 0,000 0,001 0,002 0,000 

Monte Carlo 
Sig. (2-tailed) 

99% 
Confidence 
Interval Upper Bound 0,009 0,009 0,057 0,102 0,007 0,001 0,000 0,000 0,003 0,004 0,002 

 MET45 MET46 MET47 MET48 MET49 MET50 MET51 MET52 MET53 MET54 MET55 
Mann-Whitney U 636,000 622,000 402,000 537,000 477,500 338,000 369,000 822,500 772,500 739,000 798,000 
Wilcoxon W 1497,000 1483,000 1263,000 1398,000 1338,500 1199,000 1230,000 1683,500 1633,500 1600,000 1659,000 
Z -1,913 -2,027 -4,074 -2,816 -3,372 -4,677 -4,398 -0,178 -0,634 -0,943 -0,394 
Asymp. Sig. (2-tailed) 0,056 0,043 0,000 0,005 0,001 0,000 0,000 0,859 0,526 0,346 0,693 

Sig. 0,054 0,042 0,000 0,004 0,000 0,000 0,000 0,864 0,533 0,344 0,688 

Lower Bound 0,048 0,037 0,000 0,002 0,000 0,000 0,000 0,855 0,520 0,332 0,676 
Monte Carlo 
Sig. (2-tailed) 

99% 
Confidence 
Interval Upper Bound 0,060 0,047 0,000 0,005 0,001 0,000 0,000 0,873 0,546 0,356 0,700 

 MET56 MET57 MET58 MET59 MET60 MET61 MET62 MET63    

Mann-Whitney U 692,500 802,500 708,000 761,000 566,500 498,500 830,000 792,500   
Wilcoxon W 1553,500 1663,500 1569,000 1622,000 1427,500 1359,500 1691,000 1653,500   
Z -1,374 -0,353 -1,230 -0,738 -2,585 -3,183 -0,104 -0,451   
Asymp. Sig. (2-tailed) 0,169 0,724 0,219 0,461 0,010 0,001 0,917 0,652   

Sig. 0,163 0,728 0,217 0,468 0,009 0,001 0,921 0,654   
Lower Bound 0,154 0,717 0,207 0,455 0,006 0,000 0,914 0,642   

Monte Carlo 
Sig. (2-tailed) 

99% 
Confidence 
Interval Upper Bound 0,173 0,740 0,228 0,481 0,011 0,002 0,928 0,666   
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6.4 Εξέταση ενός Ζ-υποδείγματος 

Πριν δημιουργηθεί εκ νέου ένα υπόδειγμα και εξεταστεί το ερώτημα αν τελικά ο 

κλάδος παίζει ρόλο στην πτώχευση μιας επιχείρησης σύμφωνα με τα αντίστοιχα 

αποτελέσματα, κρίθηκε σκόπιμο να παρουσιασθούν τα αποτελέσματα από ένα ήδη 

διαμορφωθέν υπόδειγμα. Για την ακρίβεια, πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ένα υπόδειγμα 

του Altman (Altman and Hotchkiss, 2006) που βασίζεται στη διακριτική ανάλυση, η οποία 

παρουσιάστηκε στην παράγραφο 2.3.3.1 και έχει τη γενική μορφή της εξίσωσης 2.1. Έχει 

επιλεγεί η συγκεκριμένη παραλλαγή επειδή θεωρείται ότι μειώνονται οι επιρροές των 

ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των κλάδων που δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις λόγω 

της αφαίρεσης της πέμπτης μεταβλητής δηλαδή των πωλήσεων προς σύνολο ενεργητικού. 

Το υπόδειγμα αυτό, επίσης, εφαρμόζεται και από τη βάση δεδομένων που έχει 

χρησιμοποιηθεί για το πέρας της παρούσας εργασίας, της Hellastat, σε κάθε επιχειρησιακή 

ανάλυση που πραγματοποιείται. Η γενική μορφή του υποδείγματος είναι η εξής: 

( )

ςΥποχρεώσει Συνολικές
εφάλαια Ίδια4

ύΕνεργητικο Σύνολο
αι τόκων φόρων ρο Κέρδη3

ύΕνεργητικο Σύνολο
νέον εις ταΑποτελέσμα2

ύΕνεργητικο Σύνολο
ςΥποχρεώσει Βραχ.-Ενεργητικό Κυκλ.1

:
1.64*05,13*72,62*26,31*56,6Z

κ

κπ

που

=Χ

=Χ

=Χ

=Χ

Χ+Χ+Χ+Χ=
ό

 

Από την εξίσωση 6.1, γίνεται αντιληπτό ότι το υπόδειγμα απαρτίζεται μόνο από 

ποσοτικές ανεξάρτητες μεταβλητές. Οι αριθμοδείκτες που χρησιμοποιούνται ανήκουν στις 

κατηγορίες της ρευστότητας, με αντιπρόσωπο τον πρώτο αριθμοδείκτη του υποδείγματος, 

της μόχλευσης, με αντιπρόσωπους το δεύτερο και τον τέταρτο αριθμοδείκτη, και τέλος της 

αποδοτικότητας, με αντιπρόσωπο τον τρίτο αριθμοδείκτη. Ο πρώτος αριθμοδείκτης, 

σύμφωνα με την ανάλυση της προηγούμενης παραγράφου κρίνεται σημαντικός για το 

γενικό δείγμα και για τον κλάδο Ζ ενώ ο τέταρτος αριθμοδείκτης κρίνεται σημαντικός και 

για τα τρία δείγματα. Παραλλαγές του τρίτου αριθμοδείκτη παρουσιάζουν στατιστική 

σημαντικότητα, επίσης, και για τα τρία δείγματα. Η επιλογή αυτή των αριθμοδεικτών 
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συνάδει εν μέρει και με την παραπάνω ανάλυση των περιγραφικών στοιχείων, στην 

παράγραφο 6.2, αφού έχουν ληφθεί υπόψη κατηγορίες σημαντικές για το διαχωρισμό των 

δύο ομάδων.  

Οι συντελεστές, με τους οποίους πολλαπλασιάζονται οι ανεξάρτητες μεταβλητές 

είναι ακριβώς οι ίδιοι όπως έχουν δοθεί στο προτεινόμενο υπόδειγμα του Altman. Δεν 

υπήρξε προσπάθεια διαμόρφωσης ενός νέου υποδείγματος διακριτικής ανάλυσης γιατί η 

υπόθεση της κανονικής κατανομής δεν ισχύει για τα συγκεκριμένα δεδομένα. Με τη 

χρήση του παραπάνω υποδείγματος ουσιαστικά εξετάζεται αν ένα υπόδειγμα που 

διαμορφώθηκε με βάση τα δεδομένα κάποιας άλλης χώρας παρουσιάζει τη δυνατότητα να 

εκφράσει και να προβλέψει με επιτυχία το γεγονός της πτώχευσης σε μια διαφορετική 

χώρα από τη χώρα προέλευσης των αρχικών δεδομένων αλλά και αν το συγκεκριμένο 

υπόδειγμα μπορεί να εκφράσει καλύτερα ένα συγκεκριμένο κλάδο ή αν παρουσιάζει 

καλύτερα ποσοστά επιτυχίας κατά την ταξινόμηση ενός γενικού συνόλου επιχειρήσεων. 

Όπως σε κάθε υπόδειγμα της διακριτικής ανάλυσης έτσι και σε αυτό ανάλογα με 

την τιμή που παίρνει το Ζ γίνεται η ταξινόμηση της κάθε επιχείρησης σε μελλοντικά 

πτωχευμένη ή σε υγιής επιχείρηση. Για το συγκεκριμένο υπόδειγμα, όταν το Ζ λαμβάνει 

τιμές κάτω από 1,1 τότε η επιχείρηση παρουσιάζει σημαντικά προβλήματα που μπορεί να 

οδηγήσουν στην πτώχευση. Αν όμως η τιμή που λαμβάνει το Ζ είναι πάνω από 2,6 τότε η 

επιχείρηση παρουσιάζει μία σωστή πορεία χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα και μπορεί να 

θεωρηθεί ως υγιής. Μεταξύ των τιμών 1,1 και 2,6 υπάρχει η γκρίζα ζώνη, περιοχή στην 

οποία αν λάβει τέτοιες τιμές το Ζ αμφισβητείται η πορεία της επιχείρησης χωρίς να 

διασφαλίζεται η συνέχιση της πορείας της αλλά ούτε και η πτώχευσή της. Αφού 

εφαρμόσθηκε το παραπάνω υπόδειγμα σε όλες τις επιχειρήσεις του δείγματος20 ένα χρόνο 

πριν συμβεί η πτώχευση, οι παρακάτω πίνακες παρουσιάζουν τα συνολικά αποτελέσματα 

ταξινόμησης των επιχειρήσεων. Δημιουργήθηκαν τρεις πίνακες έτσι ώστε κάθε πίνακας να 

παρουσιάζει τις σωστές και τις λανθασμένες ταξινομήσεις τόσο στο γενικό σύνολο όσο 

και ανάλογα με τον κλάδο δραστηριότητας των επιχειρήσεων ένα χρόνο πριν 

πραγματοποιηθεί τελικά η πτώχευση.  

Από την ομάδα των συνολικά πτωχευμένων επιχειρήσεων ταξινομήθηκαν σωστά 

συνολικά εβδομήντα τέσσερις επιχειρήσεις, ένα ποσοστό που αγγίζει περίπου το 62%. 

Δεκαεφτά επιχειρήσεις ταξινομήθηκαν λανθασμένα ως υγιείς επιχειρήσεις ενώ οι 

                                                 
20 Τα ακριβή αποτελέσματα για κάθε επιχείρηση ξεχωριστά, τόσο πτωχευμένη όσο και υγιή, παρουσιάζονται 
στους πίνακες ΧΧ και XΧΙ του παραρτήματος. 
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υπόλοιπες επιχειρήσεις ταξινομήθηκαν στη γκρίζα περιοχή. Ουσιαστικά, ένα ποσοστό 

περίπου 14% από την συνολική ομάδα ταξινομήθηκε λάθος ενώ ένα ποσοστό περίπου 

24% ταξινομήθηκε στην αμφισβητούμενη περιοχή. Από την άλλη πλευρά, εφαρμόζοντας 

το ίδιο υπόδειγμα και στις υγιείς επιχειρήσεις του δείγματος, σωστά ταξινομήθηκε ένα 

ποσοστό 47,5%. Ένα ποσοστό 19% περίπου ταξινομήθηκε λανθασμένα ενώ το υπόλοιπο 

ποσοστό, ένα σύνολο δηλαδή σαράντα επιχειρήσεων, ταξινομήθηκε στη γκρίζα ζώνη. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, το υπόδειγμα αυτό παρουσιάζει ένα υψηλό ποσοστό, πάνω από 

το μισό, σωστών ταξινομήσεων στην ομάδα των πτωχευμένων επιχειρήσεων αλλά το 

ποσοστό αυτό μειώνεται σημαντικά στην ομάδα των υγιών επιχειρήσεων. Σημαντικά 

καλύτερα ποσοστά, με διαφορά που αγγίζει ακόμα και το 10%, παρουσιάζονται όταν το 

υπόδειγμα εφαρμοσθεί μεμονωμένα στις επιχειρήσεις του κλάδου Δ και του κλάδου Ζ. Το 

συνολικό ποσοστό σωστών ταξινομήσεων εφαρμόζοντας το υπόδειγμα στο συνολικό 

δείγμα της έρευνας αγγίζει το 55% ενώ τα αντίστοιχα ποσοστά εφαρμόζοντας το 

υπόδειγμα στις επιχειρήσεις του κλάδου Δ και του κλάδου Ζ είναι 61% και 66%, 

Αξιοσημείωτο είναι ότι το ποσοστό σωστών ταξινομήσεων στις πτωχευμένες επιχειρήσεις 

του κλάδου Ζ αγγίζει ακόμα και το 81% περίπου αλλά και εδώ υπάρχει πτωτική τάση στο 

ποσοστό των σωστών ταξινομήσεων στις υγιείς επιχειρήσεις του ίδιου κλάδου.  

Πίνακας 6.7: Ταξινόμηση των επιχειρήσεων του συνολικού δείγματος με βάση το Ζ-
υπόδειγμα 

 ΠΤΩΧΕΥΜΕΝΕΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

ΥΓΙΕΙΣ  

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ 

ΑΚΡΙΒΗΣ 

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ 

ΠΤΩΧΕΥΣΗ 74 61,67% 23 19,17% 

ΓΚΡΙΖΑ ΖΩΝΗ 29 24,17% 40 33,33% 

ΥΓΙΕΙΣ 17 14,16% 57 47,50% 

ΣΥΝΟΛΟ 120 100% 120 100% 

54,5% 

 
Πίνακας 6.8: Ταξινόμηση των επιχειρήσεων του κλάδου Δ με βάση το Ζ-υπόδειγμα 

 ΠΤΩΧΕΥΜΕΝΕΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

ΥΓΙΕΙΣ  

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ 

ΑΚΡΙΒΗΣ 

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ 

ΠΤΩΧΕΥΣΗ 35 67,31% 16 30,77% 

ΓΚΡΙΖΑ ΖΩΝΗ 6 11,54% 8 15,38% 

ΥΓΙΕΙΣ 11 21,15% 28 53,85% 

ΣΥΝΟΛΟ 52 100% 52 100% 

 

60,6% 
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Πίνακας 6.9: Ταξινόμηση των επιχειρήσεων του κλάδου Ζ με βάση το Ζ-υπόδειγμα 
 

 ΠΤΩΧΕΥΜΕΝΕΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

ΥΓΙΕΙΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ 

ΑΚΡΙΒΗΣ 

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ 

ΠΤΩΧΕΥΣΗ 33 80,48% 15 36,59% 

ΓΚΡΙΖΑ ΖΩΝΗ 4 9,76% 5 12,19% 

ΥΓΙΕΙΣ 4 9,76% 21 51,22% 

ΣΥΝΟΛΟ 41 100% 41 100% 

65,9% 

Τα παραπάνω ποσοστά επιτυχούς ταξινόμησης φανερώνουν την υπεροχή του 

υποδείγματος στον κλάδο Ζ, στη συνέχεια στον κλάδο Δ και τέλος στο γενικό υπόδειγμα, 

με τη διαφορά να ανέρχεται ακόμα και στις 10 ποσοστιαίες μονάδες. Ουσιαστικά, αυτό 

υποδεικνύει ότι υπάρχουν διαφορές ανάμεσα σε ένα συνολικό δείγμα επιχειρήσεων και σε 

ένα κλαδικό δείγμα επιχειρήσεων και εν μέρει υποστηρίζει τη χρήση κλαδικών 

υποδειγμάτων. 

Επίσης, σύμφωνα με τα παραπάνω ποσοστά, αν και το συγκεκριμένο Ζ-υπόδειγμα  

ταξινομεί σωστά περίπου τις μισές επιχειρήσεις και παραπάνω, με ιδιαίτερη επιτυχία στην 

ομάδα των πτωχευμένων επιχειρήσεων δεν μπορεί να ειπωθεί ότι δεν μπορούν να 

υπάρξουν κάποιες βελτιώσεις έτσι ώστε να αυξηθεί το ποσοστό των σωστών 

ταξινομήσεων και να μειωθεί το ποσοστό των λανθασμένων ταξινομήσεων. Τα 

αποτελέσματα αυτά τείνουν να επιβεβαιώσουν το γεγονός ότι είναι δύσκολη η μεταφορά 

των υποδειγμάτων ανάμεσα σε διαφορετικές χώρες, αυτούσια και χωρίς να 

επαναπροσδιοριστούν (Ooghe and Balcaen, 2002). 
 

6.5 Διαμόρφωση Γενικού και Κλαδικών Υποδειγμάτων 

Στην παράγραφο 6.3, μέσα από τον μη παραμετρικό έλεγχο που διενεργήθηκε, δεν 

παρουσιάστηκαν πολλές διαφορές ανάμεσα στα κλαδικά δείγματα και στο γενικό αφού οι 

αριθμοδείκτες που παρουσίαζαν στατιστικά σημαντικές διαφορές ανάμεσα στα κλαδικά 

δείγματα παρουσίαζαν και στο γενικό δείγμα. Στην επόμενη όμως παράγραφο 

(παράγραφος 6.4), παρουσιάστηκαν ορισμένες διαφορές όσο αφορά την ταξινόμηση των 

επιχειρήσεων μέσα από ένα συνδυασμό αριθμοδεικτών του Ζ-υποδείγματος. Στη συνέχεια 

αυτής της παραγράφου πρόκειται να διαμορφωθεί εκ νέου ένα οικονομετρικό υπόδειγμα, 

τόσο για το σύνολο του δείγματος, όσο και για τους μεμονωμένους κλάδους. Λόγω 

έλλειψης κανονικής κατανομής, το υπόδειγμα που προτιμήθηκε για την επίτευξη της 
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παρούσας εργασίας είναι το δυαδικό λογαριθμικό υπόδειγμα πιθανότητας. Για το 

υπόδειγμα αυτό οι πτωχευμένες επιχειρήσεις εκφράζονται με το μηδέν (0), ενώ οι υγιείς 

επιχειρήσεις εκφράζονται με τη μονάδα (1). Επίσης, η τεχνική που εφαρμόσθηκε για την 

επιλογή του κατάλληλου μείγματος αριθμοδεικτών καταλήγει στο ειδικό μείγμα βήμα 

προς βήμα προσθέτοντας κάθε φορά έναν (εμπρόσθια βηματική). 

Αρχικά, το υπόδειγμα αυτό εφαρμόσθηκε στο γενικό σύνολο των 240 

επιχειρήσεων με τα δεδομένα ενός χρόνου πριν από την πτώχευση και οι αριθμοδείκτες 

που έχουν επιλεγεί ως ανεξάρτητες μεταβλητές και o συνδυασμός τους θεωρείται 

σημαντικός, παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα (πίνακας 6.10): 

Πίνακας 6.10: Μεταβλητές του γενικού υποδείγματος ένα χρόνο πριν την πτώχευση 
 Β S.E Wald Df. Sig. 
MET14 -0,012 0,004 8,341 1 0,004 
MET27 3,757 1,087 11,937 1 0,001 
MET33 -14,165 6,292 5,068 1 0,024 
MET34 -0,040 0,017 5,658 1 0,017 
MET36 -25,684 9,663 7,064 1 0,008 
MET40 15,135 3,386 19,983 1 0,000 
MET47 3,198 1,474 4,705 1 0,030 
MET56 4,375 1,739 6,330 1 0,012 
MET60 -30,577 7,306 17,515 1 0,000 
Σταθερός 
όρος 

14,491 6,399 5,129 1 0,024 

Όπως γίνεται εμφανές, το υπόδειγμα αποτελείται από ένα σύνολο εννέα βασικών 

αριθμοδεικτών καθώς και ένα σταθερό όρο. Συγκεκριμένα, οι αριθμοδείκτες που παίρνουν 

το ρόλο των ανεξάρτητων μεταβλητών στο υπόδειγμα αυτό είναι οι εξής: Κυκλοφοριακή 

ταχύτητα διαθεσίμων, πάγια προς σύνολο κεφαλαίων, βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις προς 

σύνολο υποχρεώσεων, βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις προς ίδια κεφάλαια, 

μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις προς σύνολο κεφαλαίων, απόδοση συνόλου ενεργητικού 

προ φόρων, περιθώριο λειτουργικού κέρδους, έξοδα λειτουργίας διαθέσεως προς κύκλο 

εργασιών και χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα προς κύκλο εργασιών. Μέσα στους 

εννέα αυτούς αριθμοδείκτες «εκπροσωπούνται» σχεδόν όλες οι κατηγορίες 

αριθμοδεικτών. Συμμετοχή στο υπόδειγμα έχει η κατηγορία της δραστηριότητας, της 

μόχλευσης, της απόδοσης και της αποτελεσματικότητας και διαχείρισης του κόστους. 

Επομένως, βραχυπρόθεσμα είναι σημαντική η σύνθεση των πηγών χρηματοδότησης σε 

μια επιχείρηση, η αποδοτικότητα της δραστηριότητά της για ευνόητους λόγους καθώς και 

η σύνθεση των στοιχείων στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης. Η κατηγορία που 
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φαίνεται ότι δεν παίζει ιδιαίτερο ρόλο κατά τη διαδικασία πρόβλεψης μιας πτώχευσης 

είναι αυτή της ρευστότητας κάτι που προκαλεί το ενδιαφέρον ειδικά όσο αφορά το 

χρονικό διάστημα στο οποίο βασίστηκε η πρόβλεψη. Βέβαια, τα διαθέσιμα μιας 

επιχείρησης παίζουν ιδιαίτερο ρόλο και η σημασία τους αντικατοπτρίζεται μέσα από το 

αριθμοδείκτη της κυκλοφοριακής ταχύτητας των διαθεσίμων. Άρα, σύμφωνα με τον 

πίνακα 6.10 το υπόδειγμα θα έχει την παρακάτω μορφή: 

Ζ = Ln [p/(1-p)] = -0,012*ΜΕΤ14+3,757*ΜΕΤ27-14,165*ΜΕΤ33-0,040ΜΕΤ34 

-25,684*ΜΕΤ36+15,135*ΜΕΤ40+3,198*ΜΕΤ47+4,375*ΜΕΤ56-30,577*ΜΕΤ60+14,491

                 (6.2) 

    O πίνακας 6.11 παρουσιάζει το ποσοστό μεταβλητότητας της εξαρτημένης 

μεταβλητής από το σύνολο των ανεξάρτητων μεταβλητών, δηλαδή ουσιαστικά το ποσοστό 

ακρίβειας του υποδείγματος. Σύμφωνα με το δείκτη Cox & Snell R Square (Cox and Snell, 

1989) το ποσοστό αυτό ανέρχεται περίπου στο 45%, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό του 

δείκτη Nagelkerke R Square (Nagelkerke, 1991) είναι περίπου 60%. 

Πίνακας 6.11: Σύνοψη του γενικού υποδείγματος ένα χρόνο πριν την πτώχευση 
-2 Log 

likelihood 
Cox & Snell 

R Square 
Nagelkerke 
R Square 

189,544 0,449 0,599
Ένας άλλος δείκτης που ελέγχει την επιτυχία του υποδείγματος είναι ο δείκτης 

σωστών ταξινομήσεων που παρουσιάζεται στον πίνακα 6.12 και που έχει χρησιμοποιηθεί 

ήδη για τον προσδιορισμό της επιτυχίας του υποδείγματος της διακριτικής ανάλυσης που 

χρησιμοποιήθηκε παραπάνω. Ο δείκτης αυτό αγγίζει το 81% περίπου, γεγονός που 

κατατάσει το υπόδειγμα αυτό πρώτο, με βάση το υπάρχον υπόδειγμα, σε σύγκριση με το 

προηγούμενο υπόδειγμα διακριτικής ανάλυσης.  

Πίνακας 6.12: Ποσοστό σωστών ταξινομήσεων του γενικού υποδείγματος ένα χρόνο πριν 
την πτώχευση 

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 
 ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

ΠΤΩΧΕΥΜΕΝΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

ΥΓΙΕΙΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΣΩΣΤΩΝ 

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΩΝ
ΠΤΩΧΕΥΜΕΝΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

97 23 80,8% 

ΥΓΙΕΙΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

22 98 81,7% 

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 
ΣΩΣΤΩΝ 

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΩΝ 
  

81,3% 
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Τέλος, όσο αφορά την παραπάνω ταξινόμηση που πραγματοποιείται σύμφωνα με 

το βραχυπρόθεσμο γενικό υπόδειγμα αν εφαρμοσθεί το συγκεκριμένο υπόδειγμα στα 

δεδομένα του κλάδου Δ, τότε το ποσοστό επιτυχίας δεν παρουσιάζει μεγάλη διαφορά αφού 

το ποσοστό σωστών ταξινομήσεων ανέρχεται στο 81,7%. Αντίστοιχα, όταν το υπόδειγμα 

εφαρμοσθεί μόνο στα δεδομένα του κλάδου Ζ, τότε το ποσοστό επιτυχούς ταξινόμησης 

αγγίζει το 80,5%. Τα δύο αυτά ποσοστά δεν διαφέρουν σε μεγάλο βαθμό σε σύγκριση με 

το γενικό ποσοστό σωστών ταξινομήσεων.  

Στη συνέχεια, εφαρμόσθηκε το λογαριθμικό υπόδειγμα ξανά στο σύνολο των 

επιχειρήσεων, αλλά με δεδομένα του μέσου όρου τριετίας πριν από την πτώχευση. 

Ουσιαστικά πρόκειται για τη δημιουργία ενός μακροπρόθεσμου γενικού υποδείγματος 

πρόβλεψης της εταιρικής πτώχευσης. Αξιοσημείωτο είναι, ότι το νέο αυτό υπόδειγμα 

αποτελείται από μόλις τέσσερις ανεξάρτητες μεταβλητές και ένα σταθερό όρο σε αντίθεση 

με το προηγούμενο υπόδειγμα που αποτελούνταν από εννέα αριθμοδείκτες. Η διαφορά 

αυτή επιβεβαιώνει το συμπέρασμα της ανάλυσης που βασίστηκε στον μη παραμετρικό 

έλεγχο, σύμφωνα με τον οποίο μακροπρόθεσμα παρουσιάζονται λιγότερες στατιστικά 

σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις δύο ομάδες επιχειρήσεις σε σχέση με έναν 

βραχυπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα. Οι μεταβλητές που απαρτίζουν το νέο υπόδειγμα είναι: 

Ίδια κεφάλαια προς σύνολο κεφαλαίων, απόδοση συνόλου ενεργητικού προ φόρων, 

σύνολο διοικητικών και λειτουργικών εξόδων προς κύκλο εργασιών και χρεωστικοί τόκοι 

και συναφή έξοδα προς κύκλο εργασιών. Αντιθέτως, με το προηγούμενο διαμορφωθέν 

υπόδειγμα, η κατηγορία των αριθμοδεικτών της δραστηριότητας δεν παίζει ιδιαίτερο ρόλο 

στο νέο υπόδειγμα. Αυτή η διαφορά μπορεί να οφείλεται στον εξεταζόμενο χρονικό 

ορίζοντα. Η κατηγορία της ρευστότητας ακόμα και στο νέο υπόδειγμα δεν λαμβάνεται 

υπόψη. Η κατηγορία των αριθμοδεικτών της απόδοσης, της μόχλευσης και της 

αποτελεσματικότητας παίζουν σημαντικό ρόλο είτε εξετάζεται η επιχείρηση 

μακροπρόθεσμα είτε βραχυπρόθεσμα γεγονός που αποδεικνύει ότι είναι σημαντικό πως η 

επιχείρηση θα αποφασίσει να χρηματοδοτήσει τις ανάγκες της.  
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Πίνακας 6.13: Μεταβλητές του γενικού υποδείγματος με το μέσο όρο τριετίας πριν την 
πτώχευση 

 B S.E. Wald df Sig. 
MET39 4,221 0,865 23,826 1 0,000 
MET40 16,690 3,359 24,685 1 0,000 
MET58 2,670 0,619 18,575 1 0,000 
MET60 -15,912 5,012 10,078 1 0,002 
Σταθερός 
όρος 

-1,756 0,366 22,961 1 0,000 

Σύμφωνα με ότι έχει ειπωθεί και με βάση τον πίνακα 6.13, το νέο γενικό υπόδειγμα 

παίρνει την παρακάτω μορφή: 

Ζ=Ln[p/(1-p)]=4,221*ΜΕΤ39+16,690*ΜΕΤ40+2,670*ΜΕΤ58-15,912*ΜΕΤ60-1,756 

                                                                                                                     (6.3) 

Τα αντίστοιχα ποσοστά ακρίβειας του νέου υποδείγματος είναι 38,3% και 51,1% 

για τους δύο προαναφερθέντες αριθμοδείκτες, αρκετά μικρότερη σε σύγκριση με τις 

αντίστοιχες τιμές του βραχυπρόθεσμου γενικού υποδείγματος, όπως παρουσιάζεται στον 

πίνακα 6.14 γεγονός που έγκειται στο χρονικό ορίζοντα εξέτασης. 

Πίνακας 6.14: Σύνοψη του γενικού υποδείγματος με το μέσο όρο τριετίας πριν την 
πτώχευση 

-2 Log 
likelihood 

Cox & Snell 
R Square 

Nagelkerke 
R Square 

216,763 0,383 0,511
Με βάση τον τρίτη δείκτη, δηλαδή το δείκτη σωστών ταξινομήσεων, το 

μακροπρόθεσμο γενικό υπόδειγμα πτώχευσης παρουσιάζει ένα ποσοστό επιτυχίας περίπου 

81%. Σύμφωνα με αυτόν το δείκτη, τα δύο διαμορφωθέντα υποδείγματα δεν διαφέρουν 

σημαντικά μεταξύ τους αφού παρουσιάζουν παρόμοια ποσοστά επιτυχίας στο σύνολο του 

δείγματος.  

Πίνακας 6.15: Ποσοστό σωστών ταξινομήσεων του γενικού υποδείγματος ένα χρόνο πριν 
την πτώχευση 

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 
 ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

ΠΤΩΧΕΥΜΕΝΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

ΥΓΙΕΙΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΣΩΣΤΩΝ 

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΩΝ
ΠΤΩΧΕΥΜΕΝΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

101 19 84,2% 

ΥΓΙΕΙΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

27 93 77,5% 

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 
ΣΩΣΤΩΝ 

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΩΝ 

  80,8% 
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 Όμως, το ποσοστό σωστών ταξινομήσεων μειώνεται όταν το μακροπρόθεσμο 

γενικό υπόδειγμα εφαρμοσθεί μεμονωμένα στα δεδομένα του κλάδου Δ ή μεμονωμένα στα 

δεδομένα του κλάδου Ζ και διαμορφώνεται περίπου στο 78% και για τους δύο κλάδους. 

Παρατηρείται ότι αν και στο βραχυπρόθεσμο γενικό υπόδειγμα τα τρία αυτά ποσοστά 

σωστών ταξινομήσεων είναι περίπου ίδια, με πολύ μικρή απόκλιση, στο αντίστοιχο 

μακροπρόθεσμο τα τρία ποσοστά παρουσιάζουν μεγαλύτερη απόκλιση της τάξης περίπου 

των τριών ποσοστιαίων μονάδων. 

Αφού έχει εφαρμοσθεί η επιλεγόμενη τεχνική στο γενικό συνολικό μας δείγμα, το 

επόμενο βήμα είναι η εφαρμογή της τεχνικής αυτής μεμονωμένα στον κάθε εξεταζόμενο 

κλάδο. Ο πίνακας 6.16 παρουσιάζει τα αποτελέσματα της τεχνικής και τις ανεξάρτητες 

μεταβλητές που έχουν επιλεγεί για να στηθεί ένα βραχυπρόθεσμο κλαδικό υπόδειγμα 

πτώχευσης του κλάδου Δ. Το υπόδειγμα αυτό αποτελείται από ένα σύνολο πέντε 

ανεξάρτητων μεταβλητών και από ένα σταθερό όρο. Οι ανεξάρτητες μεταβλητές αυτές 

είναι: άμεση ρευστότητα, διαθέσιμα προς βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, ίδια κεφάλαια 

προς σύνολο κεφαλαίων, περιθώριο λειτουργικού κέρδους, χρεωστικοί τόκοι και συναφή 

έξοδα προς κύκλο εργασιών. Μία από τις πέντε μεταβλητές συμμετέχει στο 

μακροπρόθεσμο γενικό υπόδειγμα (ίδια κεφάλαια προς σύνολο κεφαλαίων), μία από τις 

πέντε συμμετέχει και στο βραχυπρόθεσμο γενικό υπόδειγμα (περιθώριο λειτουργικού 

κέρδους) ενώ μία από τις πέντε συμμετέχει και στα τρία προαναφερθέντα υποδείγματα 

(χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα προς κύκλο εργασιών). Οι υπόλοιπες δύο μεταβλητές 

χρησιμοποιούνται για πρώτη φορά και μάλιστα προέρχονται από την κατηγορία της 

ρευστότητας που στο βραχυπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο γενικό υπόδειγμα δεν έπαιζε 

σημαντικό ρόλο ως κατηγορία. Θα πρέπει να αναφερθεί στο σημείο αυτό ότι αν και στο 

βραχυπρόθεσμο κλαδικό υπόδειγμα του κλάδου Δ σημαντικό ρόλο παίζουν οι κατηγορίες 

της μόχλευσης και της αποδοτικότητας, κατηγορίες οι οποίες είναι ίδιες και στο 

βραχυπρόθεσμο και στο μακροπρόθεσμο γενικό υπόδειγμα παρόλα αυτά είναι 

διαφορετικοί οι εκπρόσωποι και οι αριθμοδείκτες που έχουν τη δυνατότητα διάκρισης των 

επιχειρήσεων σε πτωχευμένες και υγιείς. Συγκεκριμένα τα αποτελέσματα παρουσιάζονται 

στον πίνακα 6.16: 
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Πίνακας 6.16: Μεταβλητές του κλαδικού υποδείγματος (κλάδος Δ) ένα χρόνο πριν την 
πτώχευση 

 B S.E. Wald df Sig. 
MET2 0,256 0,758 0,114 1 0,736 
MET3 -0,598 1,302 0,211 1 0,646 
MET39 7,276 2,224 10,708 1 0,001 
MET47 12,221 5,246 5,428 1 0,020 
MET60 -67,182 17,730 14,357 1 0,000 
Σταθερός 
όρος 

-0,583 0,732 0,635 1 0,426 

 
Συγκεκριμένα, το διαμορφωθέν υπόδειγμα παίρνει την παρακάτω μορφή: 

Ζ= Ln [p/(1-p)]= 0,256*ΜΕΤ2-0,598*ΜΕΤ3+7,276*ΜΕΤ39+12,221*ΜΕΤ47  

                        -67,182*ΜΕΤ60 -0,583                        (6.4) 

 
Εξετάζοντας τους δείκτες Cox & Snell και Nagelkerke R Square (Cox and Snell, 

1989, Nagelkerke, 1991) φανερώνεται μία καλύτερη ακρίβεια του υποδείγματος αφού τα 

ποσοστά αυτά αγγίζουν το 50% και το 66% περίπου, αντίστοιχα. Οι δείκτες αυτοί είναι 

βελτιωμένοι σε σύγκριση με τους ίδιους δείκτες τόσο του βραχυπρόθεσμου όσο και του 

μακροπρόθεσμου γενικού υποδείγματος. 

 
Πίνακας 6.17: Σύνοψη του κλαδικού υποδείγματος (κλάδος Δ) ένα χρόνο πριν την 

πτώχευση 
-2 Log 

likelihood 
Cox & Snell 

R Square 
Nagelkerke 
R Square 

72,891 0,496 0,661

 
Ο τελευταίος δείκτης για το βραχυπρόθεσμο κλαδικό υπόδειγμα του κλάδου Δ 

είναι αυτός των σωστών ταξινομήσεων. Ο δείκτης αυτός ανέρχεται περίπου στο 84%, 

ποσοστό ελαφρώς καλύτερο σε σχέση με τα δύο προηγούμενα υποδείγματα. Το ποσοστό 

αυτό είναι καλύτερο σε σύγκριση με το ποσοστό σωστών ταξινομήσεων του 

συγκεκριμένου κλάδου στο βραχυπρόθεσμο γενικό υπόδειγμα με μια μικρή διαφορά 

περίπου 2%. 
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Πίνακας 6.18: Ποσοστό σωστών ταξινομήσεων του κλαδικό υπόδειγμα (κλάδος Δ) ένα 
χρόνο πριν την πτώχευση 

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 
 ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

ΠΤΩΧΕΥΜΕΝΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΥΓΙΕΙΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΩΣΤΩΝ 
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΩΝ 

ΠΤΩΧΕΥΜΕΝΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

43 9 82,7% 

ΥΓΙΕΙΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

8 44 84,6% 

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 
ΣΩΣΤΩΝ 

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΩΝ 
  83,7% 

 
Όπως δημιουργήθηκε ένα μακροπρόθεσμο γενικό υπόδειγμα έτσι πρόκειται να 

δημιουργηθεί στη συνέχεια ένα μακροπρόθεσμο κλαδικό υπόδειγμα για τον κλάδο Δ. Οι 

μεταβλητές του υποδείγματος παρουσιάζονται στον πίνακα 6.19 όπως αυτοί δόθηκαν κατά 

την εφαρμογή του λογαριθμικού υποδείγματος πτώχευσης. Το νέο υπόδειγμα αποτελείται 

από ένα σύνολο έξι αριθμοδεικτών και ενός σταθερού όρου. Οι αριθμοδείκτες αυτοί είναι 

ακριβώς οι ίδιοι με αυτούς που βρέθηκαν και στο μακροπρόθεσμο γενικό υπόδειγμα αλλά 

προστέθηκαν και οι αριθμοδείκτες διαθέσιμα προς σύνολο κεφαλαίων και η 

κυκλοφοριακή ταχύτητα απαιτήσεων.  Ουσιαστικά,  δηλαδή προστέθηκαν αριθμοδείκτες 

ρευστότητας και δραστηριότητας. Η ρευστότητα αν και στο γενικό δείγμα δεν καθόριζε 

την ταξινόμηση, στις επιχειρήσεις του κλάδου Δ παίζει ιδιαίτερο ρόλο τόσο 

βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα. 

 
Πίνακας 6.19: Μεταβλητές του κλαδικού υποδείγματος (κλάδος Δ) με το μέσο όρο 

τριετίας πριν την πτώχευση  
 B S.E. Wald df Sig. 
MET5 -5,575 2,632 4,488 1 0,034 
MET12 -0,117 0,064 3,333 1 0,068 
MET39 6,051 1,816 11,099 1 0,001 
MET40 24,799 7,260 11,666 1 0,001 
MET58 6,660 1,714 15,097 1 0,000 
MET60 -50,205 14,563 11,885 1 0,001 

 

Σταθερός 
όρος 

-1,384 0,730 3,591 1 0,058 
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Η εικόνα του υποδείγματος παρουσιάζει την παρακάτω μορφή: 

Ζ=Ln[p/(1-p)]=-5,575*ΜΕΤ5-0,117*ΜΕΤ12+6,051*ΜΕΤ39+24,799*ΜΕΤ40 

                         +6,660*ΜΕΤ58-50,205*ΜΕΤ60-1,384         (6.5) 

   

Τα πρώτα ποσοστά ακρίβειας του υποδείγματος μπορεί να θεωρηθούν περίπου ίδια 

με τα ποσοστά του βραχυπρόθεσμου κλαδικού υποδείγματος του κλάδου Δ, αφού η 

διαφορά είναι πολύ μικρή. Τα ποσοστά αυτά παρουσιάζονται στον πίνακα 6.20:   

 
Πίνακας 6.20: Σύνοψη του κλαδικού υποδείγματος (κλάδος Δ) με μέσο όρο τριετίας πριν 

την πτώχευση 
-2 Log 

likelihood 
Cox & Snell 

R Square 
Nagelkerke 
R Square 

76,702 0,477 0,636
 

Αλλά και ο δείκτης σωστών ταξινομήσεων δεν παρουσιάζει σημαντικές αποκλίσεις 

μεταξύ του βραχυπρόθεσμου κλαδικού υποδείγματος και του μακροπρόθεσμου κλαδικού 

υποδείγματος του κλάδου Δ. Το συγκεκριμένο ποσοστό ανέρχεται  περίπου στο 83%, 

δηλαδή περίπου το 199 από τις 240 επιχειρήσεις κατανέμονται σωστά αναγόμενο στο 

συνολικό δείγμα μας. 

Πίνακας 6.21: Ποσοστό σωστών ταξινομήσεων του κλαδικό υπόδειγμα (κλάδος 
Δ) με μέσο όρο τριετίας πριν την πτώχευση 

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 
 ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

ΠΤΩΧΕΥΜΕΝΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

ΥΓΙΕΙΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΣΩΣΤΩΝ 

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΩΝ 
ΠΤΩΧΕΥΜΕΝΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

44 8 84,6% 

ΥΓΙΕΙΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

10 42 80,8% 

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 
ΣΩΣΤΩΝ 

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΩΝ 

  
82,7% 

 
Ότι εφαρμόσθηκε για το γενικό σύνολο των επιχειρήσεων, αλλά και για τις 

επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο Δ, θα εφαρμοσθεί στη συνέχεια και για 

τις επιχειρήσεις του κλάδου Ζ. Έτσι, ο πίνακας 6.22 περιέχει τις ανεξάρτητες μεταβλητές 

που θεωρούνται σημαντικές για το διαχωρισμό των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται 

στο συγκεκριμένο κλάδο. Οι μεταβλητές αυτές ανέρχονται σε τέσσερις και σε ένα σταθερό 
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όρο και συγκεκριμένα είναι: διάρκεια του λειτουργικού κύκλου, σύνολο υποχρεώσεων 

προς σύνολο κεφαλαίων, περιθώριο μικτού κέρδους και έκτακτα και ανόργανα έξοδα και 

ζημιές προς μικτό αποτέλεσμα. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι κανένας από τους τέσσερις 

παραπάνω αριθμοδείκτες δεν έχει εμφανισθεί μέχρι στιγμής στα ήδη διαμορφωθέντα 

υποδείγματα, ενώ και οι τέσσερις ανήκουν σε διαφορετικές κατηγορίες αριθμοδεικτών. 

Επομένως, το βραχυπρόθεσμο κλαδικό υπόδειγμα του κλάδου Ζ εκφράζεται τόσο από τις 

κατηγορίες δραστηριότητας και μόχλευσης, όσο και από τις κατηγορίες απόδοσης και 

αποτελεσματικότητας. Αξιοσημείωτο είναι ότι ούτε στο υπόδειγμα αυτό παρουσιάζεται 

κάποιος αριθμοδείκτης από την κατηγορία της ρευστότητας, όπως ακριβώς και στο γενικό 

υπόδειγμα. 

 
Πίνακας 6.22: Μεταβλητές του κλαδικού υποδείγματος (κλάδος Ζ) ένα χρόνο πριν την 

πτώχευση 
 B S.E. Wald df Sig. 
ΜΕΤ24 -0,011 0,003 15,109 1 0,000 
ΜΕΤ29 -9,234 2,354 15,386 1 0,000 
ΜΕΤ48 10,252 2,932 12,228 1 0,000 
ΜΕΤ63 11,845 5,617 4,446 1 0,035 
Σταθερός 
όρος 

7,776 2,114 13,535 1 0,000 

 

Το βραχυπρόθεσμο κλαδικό υπόδειγμα του κλάδου Ζ έχει την παρακάτω μορφή:  

Ζ= Ln [p/(1-p)]=-0,011*ΜΕΤ24-9,234*ΜΕΤ29+10,252*ΜΕΤ48+11,845*ΜΕΤ63+7,776 

                                                                                                                      (6.6) 

 
Και σε αυτή την περίπτωση παρουσιάζονται οι δείκτες επιτυχίας, στους οποίους θα 

πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα το ποσοστό σωστών ταξινομήσεων που παρουσιάζεται στον 

πίνακα 6.24 γιατί είναι το υψηλότερο ποσοστό που έχει παρουσιασθεί μέχρι στιγμής. 

 
Πίνακας 6.23: Σύνοψη του κλαδικού υποδείγματος (κλάδος Ζ) ένα χρόνο πριν την 

πτώχευση 
-2 Log 

likelihood 
Cox & Snell 

R Square 
Nagelkerke 
R Square 

57,228 0,498 0,663
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Πίνακας 6.24: Ποσοστό σωστών ταξινομήσεων του κλαδικού υποδείγματος (κλάδος Ζ) 
ένα χρόνο πριν την πτώχευση 

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 
 ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

ΠΤΩΧΕΥΜΕΝΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

ΥΓΙΕΙΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΣΩΣΤΩΝ 

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΩΝ
ΠΤΩΧΕΥΜΕΝΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

36 5 87,8% 

ΥΓΙΕΙΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

5 36 87,8% 

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 
ΣΩΣΤΩΝ 

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΩΝ 

  
87,8% 

 
  Τέλος, το μακροπρόθεσμο κλαδικό υπόδειγμα του κλάδου Ζ αποτελείται από ένα 

σύνολο τεσσάρων αριθμοδεικτών και ενός σταθερού όρου. Από τους τέσσερις αυτού 

αριθμοδείκτες μόλις ο ένας έχει λάβει μέρος στα υπόλοιπα υποδείγματα και συγκεκριμένα 

στα μακροπρόθεσμα υποδείγματα τόσο του κλάδου Δ όσο και του γενικού συνόλου. Ο 

αριθμοδείκτης αυτός είναι η απόδοση του ενεργητικού προ φόρων, ενώ οι υπόλοιποι τρεις 

αριθμοδείκτες είναι η απόδοση ιδίων κεφαλαίων μετά φόρων, τα έκτακτα και ανόργανα 

έξοδα και ζημιές προς κέρδη προ φόρων και τέλος τα έξοδα διοίκησης προς τον κύκλο 

εργασιών. Όπως φαίνεται δίνεται μεγάλη βαρύτητα στην κατηγορία της απόδοσης για τις 

επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο Ζ καθώς και στην κατηγορία της 

αποτελεσματικότητας. Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί και εδώ το γεγονός ότι οι 

αριθμοδείκτες ρευστότητας δεν λαμβάνουν μέρος στη διαμόρφωση του υποδείγματος. 

 
Πίνακας 6.25: Μεταβλητές του κλαδικού υποδείγματος (κλάδος Ζ) με το μέσο όρο 

τριετίας πριν την πτώχευση 
 B S.E. Wald df Sig. 
ΜΕΤ40 32,298 8,797 13,479 1 0,000 
ΜΕΤ43 -0,030 0,051 0,352 1 0,553 
ΜΕΤ53 0,060 0,032 3,654 1 0,056 
ΜΕΤ54 7,669 2,827 7,359 1 0,007 
Σταθερός 
όρος 

-1,581 0,499 10,050 1 0,002 

Με βάση τον παραπάνω πίνακα η μορφή του μακροπρόθεσμου κλαδικού 

υποδείγματος του κλάδου Ζ παίρνει τη μορφή αυτή: 

Ζ= Ln [p/(1-p)]=32,298*ΜΕΤ40-0,030*ΜΕΤ43+0,06*ΜΕΤ53+7,669*ΜΕΤ54-1,581 

                                                                                                                                 (6.7) 

172



 
 

Οι δυο πρώτοι εξεταζόμενοι δείκτες  για το τελευταίο υπόδειγμα σχεδόν 

ταυτίζονται με τους αντίστοιχους δείκτες του μακροπρόθεσμου γενικού υποδείγματος και 

παρουσιάζονται στον πίνακα 6.26 ενώ ο πίνακας 6.27 παρουσιάζει το δείκτη σωστών 

ταξινομήσεων που παραμένει σε υψηλά επίπεδα όπως όλοι οι παρόμοιοι δείκτες που 

εξετάστηκαν μέχρι στιγμής στην παρούσα εργασία.  

Πίνακας 6.26: Σύνοψη του κλαδικού υποδείγματος (κλάδος Ζ) με μέσο όρο τριετίας πριν 
την πτώχευση 

-2 Log 
likelihood 

Cox & Snell 
R Square 

Nagelkerke 
R Square 

73,255 0,389 0,519
Πίνακας 6.27: Ποσοστό σωστών ταξινομήσεων του κλαδικού υποδείγματος (κλάδος Ζ) με 

μέσο όρο τριετίας πριν την πτώχευση 
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 

 ΔΕΔΟΜΕΝΑ 
ΠΤΩΧΕΥΜΕΝΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

ΥΓΙΕΙΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΣΩΣΤΩΝ 

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΩΝ
ΠΤΩΧΕΥΜΕΝΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

36 5 87,8% 
 

ΥΓΙΕΙΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

9 32 78,0% 

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 
ΣΩΣΤΩΝ 

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΩΝ 

  
82,9% 

 

Συνοψίζοντας, ο πίνακας 6.28 παρουσιάζει τα τρία εξεταζόμενα ποσοστά επιτυχίας 

για όλα τα διαμορφωθέντα υποδείγματα ενώ ο πίνακας 6.29 παρουσιάζει τους συνολικούς 

αριθμοδείκτες που έχουν χρησιμοποιηθεί ανάλογα με το υπόδειγμα που έχει διαμορφωθεί 

έτσι ώστε να δημιουργηθεί μια συνολική εικόνα. 
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Πίνακας 6.28: Συνολική απεικόνιση ποσοστών επιτυχίας των έξι υποδειγμάτων 

  Cox & Snell 
R Square 

Nagelkerke R 
Square 

Ποσοστό Σωστών 
Ταξινομήσεων 

1 Βραχυπρόθεσμο 
Γενικό Υπόδειγμα 44,9% 59,9% 81,3% 

    81,7% (Κλάδος Δ) 
    80,5% (Κλάδος Ζ) 
2 Μακροπρόθεσμο 

Γενικό Υπόδειγμα 38,3% 51,1% 80,8% 
    78% (Κλάδος Δ) 
    78% (Κλάδος Ζ) 
3 Βραχυπρόθεσμο 

Κλαδικό 
Υπόδειγμα 
(κλάδος Δ) 

49,6% 66,1% 84% 

4 Μακροπρόθεσμο 
Κλαδικό 
Υπόδειγμα 
(κλάδος Δ) 

47,7% 63,6% 83% 

5 Βραχυπρόθεσμο 
Κλαδικό 
Υπόδειγμα 
(κλάδος Ζ) 

49,8% 66,3% 87,8% 

6 Μακροπρόθεσμο 
Κλαδικό 
Υπόδειγμα 
(κλάδος Ζ) 

38,9% 51,9% 82,9% 
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Πίνακας 6.29: Απεικόνιση του συνόλου των χρησιμοποιηθέντων αριθμοδεικτών στα έξι διαμορφωθέντα υποδείγματα 

 
ΜΕΤ

2 
ΜΕΤ

3 
ΜΕΤ

5 
ΜΕΤ
12 

ΜΕΤ
14 

ΜΕΤ
24 

ΜΕΤ
27 

ΜΕΤ
29 

ΜΕΤ
33 

ΜΕΤ
34 

ΜΕΤ
36 

ΜΕΤ
39 

ΜΕΤ
40 

ΜΕΤ
43 

ΜΕΤ
47 

ΜΕΤ
48 

ΜΕΤ
53 

ΜΕΤ
54 

ΜΕΤ
56 

ΜΕΤ
58 

ΜΕΤ
60 

ΜΕΤ
63 

1     +  +  + + +  +  +    +  +  

2            + +       + +  

3 + +          +   +      +  

4   + +        + +       + +  

5      +  +        +      + 

6             + +   + +     
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ & ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  
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7.1 Εισαγωγικές Παρατηρήσεις  

Η πτώχευση είναι ένα επιχειρησιακό γεγονός που έχει απασχολήσει πολλούς 

ερευνητές εδώ και αρκετά χρόνια. Μέσα από τη δημιουργία διαφόρων υποδειγμάτων, 

θεωρητικών και οικονομετρικών παλιότερα, αλλά και ευφυών πιο πρόσφατα, γίνεται 

προσπάθεια να μπορέσει να προβλεφτεί το συμβάν αυτό εγκαίρως έτσι ώστε να αποτραπεί 

με τις κατάλληλες διαρθρωτικές κινήσεις. Σε περίπτωση μη έγκυρης αποτροπής του 

γεγονότος, η πραγματοποίησή του έχει ολέθριες συνέπειες τόσο για τον επιχειρηματία και 

τους εργαζομένους, όσο για το κοινωνικό σύνολο και για τη γενικότερη οικονομία μέσα 

στην οποία δραστηριοποιείται η εξεταζόμενη επιχείρηση. Στιγματισμός του επιχειρηματία 

ως αποτυχημένου και οι επιπλέον δυσκολίες του επόμενου επιχειρησιακού βήματος λόγω 

της αμφισβήτησής του, απόλυση εργαζομένων ακόμα και χωρίς την καταβολή 

δεδουλευμένων, αύξηση της ανεργίας, σειρά μαζικών πτωχεύσεων είναι μερικά από τα 

αρνητικά φαινόμενα που μπορεί να προκαλέσει η πτώχευση μίας επιχείρησης.  

Λόγω των παραπάνω επιπτώσεων, η πτώχευση έχει απασχολήσει τους ερευνητές, 

τόσο όσο αφορά τον προσδιορισμό των αιτιών που την προκαλούν, όσο και τον 

προσδιορισμό ενός κατάλληλου υποδείγματος για την πρόβλεψή της. Επίσης, ακόμα και 

ολόκληρα κράτη έχουν επικεντρωθεί στην αλλαγή και στη βελτίωση του νομοθετικού 

πλαισίου που ορίζει μία εταιρική πτώχευση έτσι ώστε να εναρμονίζεται, κάθε περίοδο, με 

τις αντίστοιχες ανάγκες της αγοράς. Παρόλα αυτά και παρά τις όποιες προσπάθειες που 

έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια, η πτώχευση συνεχίζει και υπάρχει και μαζί με τις 

συνέπειές της δημιουργεί ένα δυσάρεστο κλίμα όχι μόνο στα πλαίσια της ελληνικής 

οικονομίας, αλλά όπου αυτή πραγματοποιείται, ιδιαίτερα σε μεγάλο βαθμό. Όλα τα 

παραπάνω δόθηκαν με σαφήνεια στα κεφάλαια 1-4 της παρούσας εργασίας, ενώ στα 

επόμενα δύο κεφάλαια (πέντε και έξι) παρουσιάστηκαν η ανάλυση του δείγματος και τα 

υποδείγματα έτσι ώστε να εξετασθεί το ερώτημα αν τελικά θα πρέπει να δημιουργούνται 

κλαδικά υποδείγματα ή αρκεί η δημιουργία γενικών υποδειγμάτων, πάντα στα πλαίσια της 

ελληνικής πραγματικότητας. 

Σε αυτό το τελευταίο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας πρόκειται να διατυπωθούν 

τα συμπεράσματα των παραπάνω κεφαλαίων καθώς και να δοθούν κάποιες λύσεις με βάση 

τα συμπεράσματα. Για την ακρίβεια, η επόμενη παράγραφος (παράγραφος 7.2) 

παρουσιάζει τα συμπεράσματα που έχουν εξαχθεί με βάση τα γενικά στοιχεία του 

δείγματος αλλά και με βάση την ανάλυση των περιγραφικών στοιχείων, τον μη 

παραμετρικό έλεγχο και την εφαρμογή του υποδείγματος της διακριτικής ανάλυσης, αλλά 
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και τη δημιουργία των έξι διαφορετικών υποδειγμάτων. Στην παράγραφο 7.3 προτείνονται 

λύσεις έτσι ώστε να αποφευχθούν λανθασμένοι υπολογισμοί σε μελλοντικές περιπτώσεις. 
 

7.2 Τελικά Συμπεράσματα 

 Η παράγραφος αυτή έχει διαμορφωθεί ανάλογα με τη δομή που ακολουθήθηκε στα 

κεφάλαια πέντε και έξι. Συγκεκριμένα, διακρίνεται σε υποπαραγράφους ανάλογα με τα 

συμπεράσματα που προκύπτουν από την ανάλυση της σύνθεσης του δείγματος, την 

ανάλυση των περιγραφικών στοιχείων, του μη παραμετρικού ελέγχου και την ανάλυση 

των υποδειγμάτων, είτε ήταν της διακριτικής ή της λογαριθμικής ανάλυσης. 

7.2.1  Συμπεράσματα με βάση την ανάλυση της σύνθεσης του δείγματος 

Αρχικά, αν και το δείγμα της παρούσας έρευνας, το οποίο αποτελούνταν από ένα 

σύνολο 240 ελληνικών επιχειρήσεων, προέρχονταν από την τελευταία οκταετία με βάση 

την ανακοίνωση στο Φύλλο Εφημερίδας Κυβερνήσεως των Ανωνύμων Εταιριών, παρόλα 

αυτά οι τελευταίοι ισολογισμοί των εξεταζόμενων πτωχευμένων επιχειρήσεων 

διαμοιράζονται μέσα στο χρονικό διάστημα 2000-2010. Αυτή η διαφορά του χρονικού 

διαστήματος, οφείλεται στις καθυστερήσεις και στη γραφειοκρατία που προκαλεί το 

ελληνικό νομοθετικό πλαίσιο που ρυθμίσει τις ελληνικές πτωχεύσεις και κατ’ επέκταση η 

εφαρμογή του. Προφανώς, η χρονοβόρα διαδικασία της ολοκλήρωσης του γεγονότος της 

πτώχευσης δεν είναι το επιθυμητό, γιατί διαιωνίζει μία δυσμενή κατάσταση με συνέπεια 

να κρατάει έρμαιο των διαδικασιών, τόσο τους εκάστοτε επιχειρηματίες, οι οποίοι δεν 

μπορούν να προβούν σε νέες επιχειρηματικές ενέργειες, όσο και τους υπόλοιπους 

εμπλεκομένους. Μέσα από πρόσφατες διατάξεις, όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενο 

κεφάλαιο, γίνονται προσπάθειες για απλούστευση των παραπάνω διαδικασιών και 

βελτίωση του χρόνου ολοκλήρωσης μίας πτώχευσης τα αποτελέσματα των οποίων 

πρόκειται να φανούν στο προσεχές μέλλον. 

 Επίσης, αν και στη διεθνή βιβλιογραφία λογίζεται ότι μία επιχείρηση είναι 

περισσότερο πιθανό να πτωχεύσει μέσα στην πρώτη πενταετία της λειτουργίας της παρά 

στη συνέχεια της πορείας της και θεωρείται δυσκολότερο να οδηγηθεί στην πτώχευση 

αφού περάσει με επιτυχία το σκόπελο της πρώτης πενταετίας. Όμως, σύμφωνα με το 

εξεταζόμενο δείγμα η πλειοψηφία των επιχειρήσεων πτωχεύουν πάνω από τα οκτώ χρόνια 

λειτουργίας. Επομένως μόλις το ένα τέταρτο περίπου των επιχειρήσεων πτωχεύουν μέσα 

στο χρονικό διάστημα από τρία έως οκτώ πρώτα χρόνια της λειτουργίας τους. Επίσης, 

θεωρείται πιθανότερο μία ελληνική επιχείρηση να πτωχεύσει μέσα στο χρονικό διάστημα 
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από οκτώ έως δεκατρία χρόνια από την ημερομηνία έναρξης της δραστηριότητάς της. 

Αυτό μπορεί να οφείλεται στην έλλειψη γνώσεων από τους περισσότερους έλληνες 

επιχειρηματίες, γνώσεις που επικεντρώνονται όχι τόσο πρακτικά στη λειτουργία μιας 

επιχείρησης, αφού πιθανότατα θα παρουσιάζονταν το γεγονός νωρίτερα λόγω έλλειψης 

της συγκεκριμένης γνώσης, αλλά κυρίως έλλειψης γνώσεων όσο αφορά τις τεχνολογικές 

εξελίξεις και τον προσδιορισμό των καινούργιων συνθηκών της αγοράς και του νέου 

παλμού της αγοράς. Όταν μία επιχείρηση λειτουργεί ήδη οκτώ χρόνια, σημαίνει ότι όλα 

είναι καλά οργανωμένα, από το χαμηλότερο τμήμα της επιχείρησης μέχρι το υψηλότερο, 

αλλά ίσως το προϊόν ή υπηρεσία που παράγει ή προσφέρει αντίστοιχα πλέον δεν 

αντιπροσωπεύει τις επιθυμίες των καταναλωτών. Για αυτό το λόγο ο κάθε επιχειρηματίας 

δεν θα πρέπει να εφυσηχάζεται αλλά να προσπαθεί συνέχεια να βελτιώνει την εικόνα της 

επιχείρησής του και να προσαρμόζεται στις ανάγκες της εκάστοτε εποχής, οι οποίες, ειδικά 

τα τελευταία χρόνια, αλλάζουν ταχύτατα.   

 Επίσης, το γεγονός της πτώχευσης φαίνεται ότι παρουσιάζει ιδιαίτερη «προτίμηση» 

σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε συγκεκριμένους κλάδους. Μέσα από την 

ανάλυση που πραγματοποιήθηκε διαπιστώθηκε ότι ο κλάδος της μεταποίησης αλλά και 

του χονδρικού και λιανικού εμπορίου είναι δύο κλάδοι που πλήττονται περισσότερο από 

την πτώχευση. Αυτό μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι στην Ελλάδα οι περισσότερες 

επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται στους δύο παραπάνω κλάδους και κατ’ επέκταση στον 

αυξημένο ανταγωνισμό που επικρατεί μέσα στους κλάδους αυτούς, ενώ το μεγαλύτερο 

ποσοστό των πτωχεύσεων παρατηρείται στο νομό της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. 

Όπως είναι αναμενόμενο, στην πρωτεύουσα και στην συμπρωτεύουσα της Ελλάδας 

προκαλούνται οι περισσότερες επιχειρηματικές ενέργειες λόγω του αυξημένου πληθυσμού 

και λόγω των αυξημένων αναγκών (βιολογικών και μη) με συνέπεια να υπάρξουν 

περισσότερες πτωχεύσεις στις δύο αυτές περιοχές. Για αυτό το λόγο ένας επιχειρηματίας, 

του οποίο η επιχείρηση δραστηριοποιείται σε έναν από τους δύο κλάδους και σε μία από 

τις δύο γεωγραφικές περιοχές θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός όσο αφορά τον 

ανταγωνισμό με τις επιχειρήσεις του ίδιου κλάδου που τον περιβάλλουν.  

Τέλος, το τελευταίο που εξετάστηκε στη σύνθεση του δείγματος είναι η σύνθεση 

του διοικητικού συμβουλίου των πτωχευμένων επιχειρήσεων, πριν από την πτώχευση. Οι 

γυναίκες που απαρτίζουν το διοικητικό συμβούλιο αυτών των εταιριών είναι σε ποσοστό 

κάτω του 50%. Έτσι, δεν μπορεί να υποστηριχθεί ότι το γυναικείο φύλο είναι περισσότερο 

ευάλωτο στις πτωχεύσεις. Βέβαια, το συμπέρασμα αυτό δεν μπορεί να ειπωθεί με 
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σιγουριά, γιατί αρχικά οι γυναίκες τουλάχιστον στα πλαίσια της ελληνικής 

πραγματικότητας δεν λαμβάνουν ακόμα ενεργό μέρος σε μεγάλο ποσοστό σε 

επιχειρηματικές δραστηριότητες με συνέπεια οι περισσότερες επιχειρήσεις να είναι ακόμα 

ανδροκρατούμενες. Ακόμα η σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου μίας ελληνικής 

ανώνυμης εταιρίας μπορεί να είναι τυπική και μόνο σύμφωνα με ότι έχει δηλωθεί στο 

Φύλλο Εφημερίδας Κυβέρνησης των Ανωνύμων Εταιριών, και ουσιαστικά η επιχείρηση 

να διοικείται από μία διαφορετική σύνθεση ατόμων χωρίς τη δυνατότητα αντίστοιχης 

εξέτασης.  

7.2.2  Συμπεράσματα με βάση την ανάλυση των περιγραφικών στοιχείων και του μη 

παραμετρικού ελέγχου 

Σύμφωνα με την ανάλυση των περιγραφικών στοιχείων, μπορούν να εντοπιστούν 

πολλές διαφορές ανάμεσα στις πτωχευμένες και στις υγιείς επιχειρήσεις του γενικού 

συνόλου αλλά και των εξεταζόμενων κλαδικών συνόλων. Οι διαφορές αυτές, είτε είναι 

μικρές, είτε είναι μεγάλες, μπορούν να εντοπιστούν και στις πέντε κατηγορίες 

αριθμοδεικτών. Η ρευστότητα, η αποδοτικότητα, η μόχλευση του κεφαλαίου, η 

αποτελεσματικότητα διαχείρισης κόστους και η δραστηριότητα μιας επιχείρησης είναι 

μερικά από τα χαρακτηριστικά που θα πρέπει  η επιχείρηση να ελέγχει έτσι ώστε να 

αποφύγει τις «κακοτοπιές». Βραχυπρόθεσμα μία επιχείρηση θα πρέπει να έχει ικανή 

ρευστότητα έτσι ώστε να καλύπτει τυχόν βραχυπρόθεσμες ανάγκες της είτε αυτές είναι 

τακτικές, είτε έκτακτες καθώς και να αποδίδει ικανοποιητικά. Το κατάλληλο μείγμα πηγών 

χρηματοδότησης μπορεί να οδηγήσει την επιχείρηση στη σωτηρία της και κατ’ επέκταση 

στην επιτυχία της αλλά θα πρέπει  ταυτόχρονα να ελέγχει και τα έξοδά της. Αυτές οι 

διαφορές εντοπίζονται μεταξύ των πτωχευμένων και των υγιών επιχειρήσεων του 

δείγματος σε γενικές γραμμές, βραχυπρόθεσμα. Μακροπρόθεσμα, μέσα σε ένα χρονικό 

διάστημα τριετίας πριν από την πτώχευση, οι διαφορές αυτές τείνουν να ομαλοποιούνται 

και να είναι μικρότερες ανάμεσα στις δύο ομάδες επιχειρήσεων. Ουσιαστικά, δηλαδή 

ορισμένες λανθασμένες αποφάσεις που μπορεί να ληφθούν μέσα σε ένα χρονικό ορίζοντα 

τριετίας μπορούν να οδηγήσουν μία ελληνική επιχείρηση στη διαφοροποίησή της από το 

υγιές σύνολο και να την φτάσουν ακόμα και μέχρι την πτώχευση. Για αυτό το λόγο οι 

αρμόδιοι περί των αποφάσεων της επιχείρησης θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί όσο 

αφορά το μέλλον της επιχείρησης, ενώ πάντα θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους και 

τους ανταγωνιστές γιατί μία λάθος κίνηση και χωρίς την έγκαιρη διόρθωσή της μπορεί να 

οδηγήσει μία επιχείρηση στην πτώχευση μέσα στα επόμενα τρία χρόνια. Χαρακτηριστικό 
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επίσης είναι ότι την πορεία και τις διαφορές του γενικού συνόλου τις ακολουθούν και οι 

κλάδοι Δ και Ζ, με διαφορές είτε εντονότερες, είτε ηπιότερες. 

Η ανάλυση όμως αυτή δεν μπορεί να εξάγει σωστά συμπεράσματα γιατί ακολουθεί 

μία περισσότερο πρακτική εφαρμογή. Η εφαρμογή του μη παραμετρικού ελέγχου οδηγεί 

στον εντοπισμό των αριθμοδεικτών εκείνων που είναι στατιστικά σημαντικοί και οι 

διάμεσοι τους διαφέρουν σημαντικά ανάμεσα στις δύο ομάδες.  Όπως ειπώθηκε και 

προηγουμένως περισσότεροι αριθμοδείκτες προσδιορίζονται ως στατιστικά σημαντικοί 

βραχυπρόθεσμα αντί για μακροπρόθεσμα. Βραχυπρόθεσμα, σχεδόν όλοι οι αριθμοδείκτες 

μπορούν να χαρακτηριστούν ως στατιστικά σημαντικοί ανάμεσα στις δύο ομάδες τόσο στο 

γενικό σύνολο όσο και στα δύο κλαδικά. Οι περισσότεροι είναι κοινοί για τα τρία σύνολα, 

με εξαίρεση τον αριθμοδείκτη απόδοση ιδίων κεφαλαίων μετά φόρων που θεωρείται 

στατιστικά σημαντικός μόνο για τον κλάδο Δ, βραχυπρόθεσμα και για τους αριθμοδείκτες 

γενικής ρευστότητας και έξοδα διοίκησης προς κύκλο εργασιών που εντοπίζονται ως 

στατιστικά σημαντικοί μόνο στον κλάδο Ζ. Θα πρέπει να αναφερθεί στο σημείο αυτό ότι 

αν και οι αριθμοδείκτες είναι σχεδόν οι ίδιοι, δεν είναι ίδιες οι τιμές διάκρισης για τα τρία 

σύνολα.  

Από την άλλη πλευρά, ο αριθμός των στατιστικά σημαντικών αριθμοδεικτών είναι 

μικρότερος μακροπρόθεσμα τόσο στο γενικό όσο και στα δύο κλαδικά δείγματα. 

Συγκεκριμένα, από 56 συνολικά αριθμοδείκτες βραχυπρόθεσμα μόλις 40 αριθμοδείκτες 

θεωρούνται στατιστικά σημαντικοί μακροπρόθεσμα στο γενικό σύνολο, ενώ αντίστοιχα 

στον κλάδο Δ από 52 αριθμοδείκτες μόλις 25 αριθμοδείκτες θεωρούνται σημαντικοί 

μακροπρόθεσμα και για τον κλάδο Ζ από 54 αριθμοδείκτες μειώνονται σε 32 

αριθμοδείκτες βραχυπρόθεσμα. Η παραπάνω ανάλυση, ουσιαστικά, επιβεβαιώνει το 

γεγονός ότι οι επιχειρήσεις μακροπρόθεσμα συγκλίνουν περισσότερο και μπορεί να 

εξηγήσει γιατί τα περισσότερα διαμορφωθέντα υποδείγματα που έχουν δημιουργηθεί μέχρι 

στιγμής παρουσιάζουν πτωτικά ποσοστά επιτυχίας καθώς το σημείο αναφοράς χρονικά 

απομακρύνεται από το χρονικό σημείο της πτώχευσης. Διαφορές εντοπίζονται μόνο στον 

κλάδο Δ που οι αριθμοδείκτες πιστωτικοί τόκοι και συναφή έξοδα προς κέρδη προ φόρων 

και σύνολο διοικητικών και λειτουργικών εξόδων προς κύκλο εργασιών παρουσιάζονται 

ως στατιστικά σημαντικοί μόνο στον συγκεκριμένο κλάδο.      
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7.2.3  Συμπεράσματα με βάση τα υποδείγματα διακριτικής και λογαριθμικής ανάλυσης 

Πριν διαμορφωθεί ένα λογαριθμικό υπόδειγμα πιθανότητας σύμφωνα με τα 

στοιχεία του δείγματος, κρίθηκε σκόπιμο να εφαρμοσθεί ένα υπόδειγμα διακριτικής 

ανάλυσης. Επειδή όμως, παραβιαζόταν η υπόθεση της κανονικής κατανομής εφαρμόσθηκε 

ένα ήδη διαμορφωθέν υπόδειγμα διακριτικής ανάλυσης για το βραχυπρόθεσμο χρονικό 

διάστημα του ενός χρόνου και δεν κατασκευάστηκε εκ νέου ένα καινούργιο υπόδειγμα. Το 

υπόδειγμα αυτό παρουσίαζε ποσοστό επιτυχίας περίπου 55% του γενικού συνόλου, ενώ το 

ποσοστό αυτό αυξάνονταν με την εφαρμογή των επιχειρήσεων του κλάδου Δ και του 

κλάδου Ζ. Τα αντίστοιχα ποσοστά σωστών ταξινομήσεων ήταν 61% και 66%. Όπως 

φαίνεται η διαφορά στο ποσοστό επιτυχίας ενός ήδη διαμορφωθέντος υποδείγματος με την 

εφαρμογή του γενικού και των κλαδικών δειγμάτων μπορεί να αγγίξει ακόμα και το 11%. 

Η διαφορά αυτή είναι αρκετά μεγάλη και φανερώνει μια υπεροχή του υποδείγματος στην 

πρόβλεψη των πτωχεύσεων για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο Ζ. 

Διαφορά όμως εντοπίζεται και ανάμεσα στον κλάδο Δ και στον γενικό κλάδο αγγίζοντας 

περίπου το 6%. Οι διαφορές αυτές στα ποσοστά σωστών ταξινομήσεων υποδεικνύουν τις 

διαφορές που μπορεί να υπάρχουν ανάμεσα σε κλαδικά υποδείγματα και σε ένα γενικό 

υπόδειγμα. Το υπόδειγμα έχει προέλθει από μία άλλη αγορά αλλά δεν παύει να είναι ξένο 

για το σύνολο του δείγματος. Μπορεί το γεγονός ότι το ποσοστό σωστών ταξινομήσεων να 

φτάνει μέχρι το 66% επειδή το υπόδειγμα δεν έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με ελληνικά 

δεδομένα. Όμως, από τη στιγμή που οι επιχειρήσεις παρουσιάζουν περίπου την ίδια ηλικία 

και περίπου το ίδιο μέγεθος, η διαφορετική συμπεριφορά του υποδείγματος στα δεδομένα 

φανερώνει διαφορές ανάμεσα στους κλάδους και στο γενικό σύνολο.  

Το παραπάνω αποτελεί μία ένδειξη όσο αφορά την ερώτηση που έχει τεθεί εξ 

αρχής στην παρούσα εργασία, αν δηλαδή θα ήταν καλύτερο να δημιουργηθεί ένα κλαδικό 

υπόδειγμα πρόβλεψης της πτώχευσης παρά ένα γενικό υπόδειγμα για να εκφράζονται 

καλύτερα οι διαφορές που υπάρχουν ανάμεσα σε διαφορετικούς κλάδους. Για να 

επιβεβαιωθεί η παραπάνω ένδειξη, κρίθηκε σκόπιμη η δημιουργία ενός υποδείγματος τόσο 

βραχυπρόθεσμου, όσο και μακροπρόθεσμου με το γενικό σύνολο των επιχειρήσεων αλλά 

και με τις επιχειρήσεις του κλάδου Δ και του κλάδου Ζ. Σύμφωνα με τα δημιουργηθέντα 

υποδείγματα, μπορεί να ειπωθούν οι εξής παρατηρήσεις: τα έξι διαφορετικά αυτά 

υποδείγματα δεν παρουσιάζουν πολλές ομοιότητες μεταξύ τους παρά μόνο το γενικό 

μακροπρόθεσμο υπόδειγμα με το κλαδικό μακροπρόθεσμο υπόδειγμα του κλάδου Δ. Τα 

δύο αυτά υποδείγματα παρουσιάζουν πολλές ομοιότητες μεταξύ τους κυρίως όσο αφορά 

182



 
 

τις ανεξάρτητες μεταβλητές, τους επιλεγόμενους αριθμοδείκτες. Οι αριθμοδείκτες που 

υπάρχουν στο γενικό μακροπρόθεσμο υπόδειγμα παρουσιάζονται και στο αντίστοιχο 

κλαδικό σε συνδυασμό με άλλους δύο. Φυσικά, οι συντελεστές διαφέρουν αλλά τα 

ποσοστά επιτυχίας είναι παρόμοια. Λίγοι είναι οι αριθμοδείκτες που εμφανίζονται σε πάνω 

από δύο υποδείγματα, γεγονός που υποδεικνύει ότι ο συνδυασμός των αριθμοδεικτών είναι 

διαφορετικός έτσι ώστε να επιτευχθεί ο σωστός διαχωρισμός των επιχειρήσεων. Για την 

ακρίβεια, οι κοινοί αριθμοδείκτες είναι ένας εκπρόσωπος από την κατηγορία της 

μόχλευσης, και συγκεκριμένα ίδια κεφάλαια προς σύνολο κεφαλαίων, ένας εκπρόσωπος 

από την κατηγορία της αποδοτικότητας, και συγκεκριμένα η απόδοση του συνόλου του 

ενεργητικού προ φόρων καθώς και ένας εκπρόσωπος από την κατηγορία της 

αποτελεσματικότητας, και συγκεκριμένα χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα προς κύκλο 

εργασιών. Ο πρώτο αναφερθέν αριθμοδείκτες εμφανίζεται στο μακροπρόθεσμο γενικό 

υπόδειγμα καθώς και στα δύο του κλάδου Δ, βραχυπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο. Ο 

δεύτερος αριθμοδείκτης εμφανίζεται στα δύο υποδείγματα του γενικού συνόλου καθώς και 

στα μακροπρόθεσμα κλαδικά υποδείγματα του κλάδου Δ και του κλάδου Ζ, ενώ ο τρίτος 

αριθμοδείκτης παίζει σημαντικό ρόλο στα δύο υποδείγματα του γενικού συνόλου καθώς 

και στα δύο κλαδικά υποδείγματα του κλάδου Δ. Ανάλογα με το που έχει χρησιμοποιηθεί 

ο κάθε αριθμοδείκτης υποδεικνύει την επιρροή του είτε αυτή είναι βραχυπρόθεσμη είτε 

αυτή είναι μακροπρόθεσμη καθώς επίσης είτε είναι στο γενικό σύνολο είτε είναι στον 

κλάδο Δ ή Ζ. 

Συγκρίνοντας, τα ποσοστά επιτυχούς ταξινόμησης για τα βραχυπρόθεσμα 

υποδείγματα, σημαντική διαφορά εντοπίζεται ανάμεσα στο κλαδικό υπόδειγμα του κλάδου 

Ζ και στο γενικό υπόδειγμα. Το ποσοστό επιτυχούς ταξινόμησης για το σύνολο του 

δείγματος ανέρχεται στο 81% ενώ αν περιοριστεί η εφαρμογή του γενικού υποδείγματος 

μόνο στο κλάδο Ζ τότε το ποσοστό ανέρχεται στο 80,5%. Το ίδιο ποσοστό για το κλαδικό 

βραχυπρόθεσμο υπόδειγμα ανέρχεται στο 88% περίπου και μάλιστα με τη χρήση μόλις 

τεσσάρων ανεξάρτητων μεταβλητών και ενός σταθερού όρου έναντι εννέα αριθμοδεικτών 

στο γενικό υπόδειγμα. Η διαφορά των επτά ποσοστιαίων μονάδων θεωρείται αρκετά 

σημαντική. Αντίστοιχα, το κλαδικό βραχυπρόθεσμο υπόδειγμα του κλάδου Δ παρουσιάζει 

ένα ποσοστό επιτυχίας της τάξης του 84% έναντι του 82% περίπου που παρουσιάζεται 

όταν το γενικό υπόδειγμα εφαρμοσθεί μόνο στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται 

στον κλάδο Δ. Η διαφορά δεν είναι μεγάλη και σε συνδυασμό με το γεγονός ότι δύο 

αριθμοδείκτες του κλαδικού υποδείγματος του κλάδου Δ παρουσιάζονται και στο γενικό 
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υπόδειγμα υποδεικνύει ίσως την επικράτηση του κλάδου Δ και των ιδιαίτερων 

χαρακτηριστικών της μέσα στο γενικό υπόδειγμα λόγω του αυξημένου αριθμού 

επιχειρήσεων. Έτσι μπορεί να εξηγηθεί και η μεγάλη διαφορά που εντοπίστηκε παραπάνω. 

Η ανάλυση αυτή καταλήγει στο γεγονός ότι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε κλάδου 

επηρεάζουν την πορεία της κάθε επιχείρησης που δραστηριοποιείται μέσα σε αυτόν, 

τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα. 

Τα παραπάνω συμπεράσματα βασίστηκαν στα βραχυπρόθεσμα διαμορφωθέντα 

υποδείγματα. Σύμφωνα με τα μακροπρόθεσμα διαμορφωθέντα υποδείγματα, παρατηρείται 

το γεγονός ότι για τη διαμόρφωση του γενικού υποδείγματος χρειάστηκαν μόλις τέσσερις 

αριθμοδείκτες έναντι εννέα που χρειάστηκαν στο γενικό βραχυπρόθεσμο υπόδειγμα. Όπως 

ειπώθηκε και προηγουμένως, οι αριθμοδείκτες αυτοί περιλαμβάνονται όλοι στο κλαδικό 

μακροπρόθεσμο υπόδειγμα του κλάδου Δ, γεγονός που υποδεικνύει ίσως και πάλι την 

υπεροχή του συγκεκριμένου κλάδου λόγω του αυξημένου αριθμού επιχειρήσεων. Θα 

πρέπει να τονισθεί ότι αν δεν υπήρχε επιρροή των κλάδων στα υποδείγματα τότε οι 

υπόλοιπες επιχειρήσεις θα έπρεπε να διαμορφώνουν ένα πιο ισχυρό δεσμό λόγω του ότι θα 

ήταν περισσότερες (αν δηλαδή από τις 240 αφαιρεθούν οι 104 επιχειρήσεις του κλάδου Δ). 

Σε αντίθεση, με την παραπάνω διατύπωση τα ποσοστά σωστών ταξινομήσεων δεν 

διαφέρουν σημαντικά και τόσο πολύ όπως στην προηγούμενη περίπτωση. Συγκεκριμένα, 

το ποσοστό επιτυχίας για το γενικό υπόδειγμα ανέρχεται στο 81% περίπου έναντι του 78% 

αν εφαρμοσθεί μεμονωμένα το υπόδειγμα στις επιχειρήσεις του κλάδου Δ και του κλάδου 

Ζ. Τα αντίστοιχα ποσοστά στα κλαδικά υποδείγματα είναι 83% και για τους δύο κλάδους. 

Και εδώ παρατηρείται επιρροή του κλάδου στις αντίστοιχες επιχειρήσεις αλλά σε 

μικρότερο βαθμό σε σχέση με τα βραχυπρόθεσμα υποδείγματα που παρουσιάσθηκαν 

παραπάνω.  

Στην παρακάτω παράγραφο πρόκειται να προταθούν ορισμένες λύσεις με βάση τα 

προαναφερθέντα συμπεράσματα. 

    

7.3 Λύσεις - Προτάσεις 

Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να διερευνηθεί το ερώτημα αν θα ήταν 

προτιμότερη η διαμόρφωση ενός κλαδικού υποδείγματος πρόβλεψης της πτώχευσης έναντι 

ενός γενικού υποδείγματος, δηλαδή κατά πόσο ο κλάδος μέσα στον οποίο 

δραστηριοποιείται μία επιχείρηση φέρει τόσο ιδιαίτερα χαρακτηριστικά γνωρίσματα, τα 

οποία δεν μπορούν να ομογενοποιηθούν μέσα σε ένα γενικό υπόδειγμα με συνέπεια τη 
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δημιουργία κλαδικών υποδειγμάτων. Ορισμένα τέτοια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 

γνωρίσματα μπορεί να είναι ο βαθμός ανταγωνισμού ή ακόμα οι ιδιαίτερες λογιστικές 

συνθήκες που μπορεί να επικρατούν σε κάθε κλάδο. Οι επιχειρήσεις που αποτέλεσαν το 

δείγμα της έρευνας στην πλειοψηφία τους ανήκαν στον κλάδο της μεταποίησης και στον 

κλάδο του χονδρικού και του λιανικού εμπορίου με συνέπεια αυτοί οι δύο κλάδοι να 

επικεντρώσουν το ενδιαφέρον της παρούσας έρευνας. Τα συμπεράσματα κατέληξαν στην 

επιρροή, τελικά, του κλάδου όσο αφορά τη διαμόρφωση ενός υποδείγματος πρόβλεψης 

της εταιρικής πτώχευσης, είτε η εξέταση βασίζεται σε βραχυπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα 

είτε σε μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα. 

Μέσα από την ανάλυση και με βάση τα παραπάνω συμπεράσματα κρίνεται 

σκόπιμη η χρήση κλαδικών υποδειγμάτων τουλάχιστον όταν αυτά αντικατοπτρίζουν 

βραχυπρόθεσμα χρονικά διαστήματα και συγκεκριμένα ένα χρόνο πριν πραγματοποιηθεί η 

πτώχευση. Όταν το εξεταζόμενο χρονικό διάστημα θεωρείται μακροπρόθεσμο και πάλι 

παρουσιάζεται η επιρροή του κλάδου αλλά δεν είναι τόσο έντονη όσο βραχυπρόθεσμα. 

Για αυτό το λόγο μπορούν να χρησιμοποιηθούν μακροπρόθεσμα γενικά υποδείγματα 

πρόβλεψης, τα οποία βέβαια δεν συμπεριφέρονται με την ίδια επιτυχία όπως τα κλαδικά 

αλλά η απόκλιση που παρουσιάζεται θεωρείται σχετικά μικρή. Ακριβώς, επειδή η 

κυριότερη δυσκολία σε μια έρευνα διαμόρφωσης ενός υποδείγματος πρόβλεψης της 

πτώχευσης είναι η συγκέντρωση του δείγματος εξέτασης προτείνεται ότι μακροπρόθεσμα 

μπορεί να διαμορφωθεί ένα γενικό υπόδειγμα έτσι ώστε να δημιουργηθεί μία εικόνα όσο 

αφορά την κατάσταση των επιχειρήσεων. Η εικόνα αυτή δεν θα είναι πλήρως ακριβή αλλά 

θα πλησιάζει σε μεγάλο βαθμό την εικόνα που θα μπορούσε να είχε δημιουργηθεί με τη 

διαμόρφωση ενός κλαδικού υποδείγματος. 

Τέλος, δεν προτείνεται η διαμόρφωση ενός υποδείγματος με σταθμισμένες 

ανεξάρτητες μεταβλητές γιατί εκτός του ότι μπορεί να οδηγήσει σε λανθασμένα 

συμπεράσματα λόγω του θορύβου που μπορεί να δημιουργηθεί κατά τη διαμόρφωση του 

υποδείγματος μπορεί να θεωρηθεί δύσχρηστο κατά την εφαρμογή ενός τέτοιου 

υποδείγματος από τις επιχειρήσεις. Θα πρέπει να επισημανθεί ότι ειδικά στα πλαίσια της 

ελληνικής πραγματικότητας δραστηριοποιούνται κυρίως μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι 

οποίες δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση σε τόσο γενικά στοιχεία του κλάδου μέσα στον 

οποίο δραστηριοποιούνται, άμεσα και χωρίς ιδιαίτερο κόστος. Για όλα τα παραπάνω, 

προτείνεται η χρήση κλαδικών υποδειγμάτων όπου αυτό είναι δυνατόν ιδιαίτερα 

βραχυπρόθεσμα αλλά αν αυτό δεν είναι δυνατό η χρήση γενικών υποδειγμάτων 
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μακροπρόθεσμα που τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά όλων των κλάδων είναι πιο εύκολο να 

ομογενοποιηθούν.        
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Πίνακας Ι: Γενικό τυπολόγιο των αριθμοδεικτών που έχουν χρησιμοποιηθεί στην 
παρούσα εργασία 

 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 
1 Γενική ή 

Κυκλοφοριακή 
Ρευστότητα  ςΥποχρεώσει Βραχ.

Ενεργητικό νΚυκλοφορού
 

2 Άμεση 
Ρευστότητα ςΥποχρεώσει Βραχ.

Αποθέματα-Ενεργητικό νΚυκλοφορού
 

3 Διαθέσιμα προς 
Βραχ. 

Υποχρεώσεις ςΥποχρεώσει Βραχ.
Διαθέσιμα

 

4 Διαθέσιμα προς 
Κυκλοφορούν 
Ενεργητικό Ενεργητικό νΚυκλοφορού

Διαθέσιμα
 

5 Διαθέσιμα προς 
Σύνολο 

Ενεργητικού ύΕνεργητικο Σύνολο
Διαθέσιμα

 

6 Διαθέσιμα προς 
Κεφάλαιο 
Κίνησης ςΥποχρεώσει Βραχ. - Ενεργητικό Κυκλ.

Διαθέσιμα
 

7 Δείκτης 
Ρευστότητας 

( ) ( )[ ]
Ενεργητικό Κυκλ.

τωνΗμ.ΑποθεμάποθέματαΑπαιτήσεων Ημ.Απαιτήσεις ×Α+×

 
8 Κεφάλαιο 

Κίνησης προς 
Σύνολο 

Ενεργητικού 
ύΕνεργητικο Σύνολο

ςΥποχρεώσει Βραχ.-Ενεργητικό Κυκλ.
 

9 Απαιτήσεις προς 
Κεφάλαιο 
Κίνησης ςΥποχρεώσει Βραχ. - Ενεργητικό Κυκλ.

Απαιτήσεις
 

10 Αποθέματα προς 
Κεφάλαιο 
Κίνησης ςΥποχρεώσει Βραχ. - Ενεργητικό Κυκλ.

Αποθέματα
 

11 Προμηθευτές 
προς Κεφάλαιο 

Κίνησης ςΥποχρεώσει Βραχ. - Ενεργητικό Κυκλ.
ςΠρομηθευτέ

 

 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
12 Κυκλοφοριακή 

Ταχύτητα 
Απαιτήσεων  Απαιτήσεις

Πωλήσεις
 

13 Κυκλοφοριακή 
Ταχύτητα 
Αποθεμάτων Αποθέματα

Πωληθέντων Κόστος
 

14 Κυκλοφοριακή 
Ταχύτητα 
Διαθεσίμων Διαθέσιμα

Πωλήσεις
 

15 Κυκλοφοριακή 
Ταχύτητα 
Κεφαλαίου 
Κίνησης 

ςΥποχρεώσει Βραχ. - Ενεργητικό Κυκλ.
Πωλήσεις
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Πίνακας Ι (συνέχεια): Γενικό τυπολόγιο των αριθμοδεικτών που έχουν χρησιμοποιηθεί 
στην παρούσα εργασία 

16 Κυκλοφοριακή 
Ταχύτητα 
Πάγιου 

Ενεργητικού 
Ενεργητικό Πάγιο

Πωλήσεις
 

17 Κυκλοφοριακή 
Ταχύτητα Ιδίων 
Κεφαλαίων Κεφάλαια Ίδια

Πωλήσεις
 

 
18 Κυκλοφοριακή 

Ταχύτητα 
Σύνολο 

Κεφαλαίων 
ύΕνεργητικο Σύνολο

Πωλήσεις
 

19 Κυκλοφοριακή 
Ταχύτητα 

Βραχυπρόθεσμ. 
Υποχρεώσεων 

ςΥποχρεώσει Βραχ.
Πωλήσεις

 

20 Κυκλοφοριακή 
Ταχύτητα  
Συνολικών 
Υποχρεώσεων 

ςΥποχρεώσει Συνολικές
Πωλήσεις

 

21 Κυκλοφοριακή 
Ταχύτητα 

Βραχυπρόθεσμ. 
Τραπεζικών 
Δανείων 

ςΥποχρεώσει Τραπ. Βραχ.
Πωλήσεις

 

22 
Ημέρες 

Απαιτήσεων ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

360
Πωλήσεις
Απαιτήσεις

 

23 
Ημέρες 

Αποθεμάτων ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

360
Πωληθέντων Κόστος

Αποθέματα
 

24 Διάρκεια 
Λειτουργικού 
Κύκλου 

Αποθεμάτων ΗμέρεςΑπαιτήσεων Ημέρες +  
 

 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ 
 

25 Κυκλοφορούν 
Ενεργητικό προς 

Σύνολο 
Κεφαλαίων 

ύΕνεργητικο Σύνολο
Ενεργητικό Κυκλ.

 

26 Αποθεματικά προς 
Σύνολο 

Κεφαλαίων Παθητικού Σύνολο
άΑποθεματικ

 

27 Πάγιο Ενεργητικό 
προς Σύνολο 
Κεφαλαίων ύΕνεργητικο Σύνολο

Ενεργητικό Πάγιο
 

28 Άμεσα Ρευστοπ. 
Περ. Στοιχεία 
προς Σύνολο 
Κεφαλαίων 

ύΕνεργητικο Σύνολο
Αποθέματα-Ενεργητικό Κυκλ.

 

188



 
 

Πίνακας Ι (συνέχεια): Γενικό τυπολόγιο των αριθμοδεικτών που έχουν χρησιμοποιηθεί 
στην παρούσα εργασία 

29 Συνολικές 
Υποχρεώσεις προς 

Σύνολο 
Κεφαλαίων 

Παθητικού Σύνολο
ςΥποχρεώσει . Βραχ  ςΥποχρεώσει Μακρ. +

 

30 Μακροπρόθεσμες 
Υποχρεώσεις προς 
Ίδια Κεφάλαια Κεφάλαια Ίδια

 ςΥποχρεώσει Μακρ.
 

31 Ίδια Κεφάλαια 
προς Συνολικές 
Υποχρεώσεις ςΥποχρεώσει Βραχ.  ςΥποχρεώσει Μακρ.

 Κεφάλαια Ίδια
+

 

32 Πάγιο Ενεργητικό 
προς Ίδια 
Κεφάλαια Κεφάλαια Ίδια

 Ενεργητικό Πάγιο
 

33 Βραχυπρόθεσμες 
Υποχρεώσεις προς 

Συνολικές 
Υποχρεώσεις 

ςΥποχρεώσει Βραχ.  ςΥποχρεώσει Μακρ.
 ςΥποχρεώσει Βραχ.

+
 

34 Βραχυπρόθεσμες 
Υποχρεώσεις προς 
Ίδια Κεφάλαια Κεφάλαια Ίδια

 ςΥποχρεώσει Βραχ.
 

35 Βραχυπρόθεσμες 
Υποχρεώσεις προς 

Σύνολο 
Κεφαλαίων 

Παθητικού Σύνολο
 ςΥποχρεώσει Βραχ.

 

36 Μακροπρόθεσμες 
Υποχρεώσεις προς 

Σύνολο 
Κεφαλαίων 

Παθητικού Σύνολο
 ςΥποχρεώσει Μακρ.

 

37 Μόχλευση 
Κεφαλαίου 
Κίνησης Υποχρ. Βραχ.Τραπ..Βραχ.Υποχρ-ΑπαιτήσειςΑποθέματα

 ςΥποχρεώσει Τραπεζικές Βραχ.
++

 

38 Πραγματικό 
Κόστος 

Κεφαλαίου ςΥποχρεώσει ζικέςΒραχ.Τραπε
Τόκοι  Χρεωστικοί

 

39 Ίδια Κεφάλαια 
προς Σύνολο 
Κεφαλαίων 

 
Παθητικού Σύνολο

 Κεφάλαια Ίδια
 

 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 
40 Απόδοση του 

Συνόλου 
Ενεργητικού προ 

Φόρων 
ύΕνεργητικο Σύνολο

Φόρων  προΚέρδη
 

41 Απόδοση του 
Συνόλου 

Ενεργητικού 
μετά Φόρων 

ύΕνεργητικο Σύνολο
Φόρων μετά  Κέρδη

 

42 Απόδοση των 
Ιδίων 

Κεφαλαίων προ 
Φόρων 

 
Κεφάλαια Ίδια

Φόρων  προΚέρδη
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Πίνακας Ι (συνέχεια): Γενικό τυπολόγιο των αριθμοδεικτών που έχουν χρησιμοποιηθεί 
στην παρούσα εργασία 

43 Απόδοση των Ιδίων 
Κεφαλαίων μετά 

Φόρων Κεφάλαια Ίδια
Φόρων μετά  Κέρδη

 

44 Απόδοση 
Μακροπρόθεσμων 

Κεφαλαίων εώσειςΜακρ.ΥποχρΚεφάλαια Ίδια
Φόρων  προΚέρδη

+
 

45 Φορολογική 
Επιβάρυνση Φόρων  προΚέρδη

Φόρων μετά  Κέρδη
 

46 Χρηματοοικονομική 
Επιβάρυνση  και τόκωνφόρων  προΚέρδη

Φόρων  προΚέρδη
 

47 Περιθώριο 
Λειτουργικού 
Κέρδους ωλήσεις

ταΑποτελέσμα Ολικά
Π

 

48 Περιθώριο Μικτού 
Κέρδους Πωλήσεις

Πωληθέντων Κόστος-Πωλήσεις
 

49 Περιθώριο Κέρδους 
προ Τόκων και 

Φόρων Πωλήσεις
Φόρων και Τόκων  προΚέρδη

 

 
 

50 Περιθώριο 
Καθαρού Κέρδους 
προ Φόρων Πωλήσεις

Φόρων  προΚέρδη
 

51 Περιθώριο 
Καθαρού Κέρδους 
μετά Φόρων Πωλήσεις

Φόρων μετά  Κέρδη
 

 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΚΟΣΤΟΥΣ 

52 Πιστωτικοί Τόκοι 
και Συναφή 
Έξοδα προς 
Κέρδη προ 
Φόρων 

φόρων  προΚέρδη
ΈξοδαΣυναφοί Τόκοι και  Πιστωτικοί

 

53 Έκτακτα και 
Ανόργανα Έξοδα 
προς Κέρδη προ 

Φόρων 
φόρων  προΚέρδη

Έξοδα Ανόργανα και  Έκτακτα
 

54 Έξοδα Διοίκησης 
προς Κύκλο 
Εργασιών  Εργασιών Κύκλο

Διοίκησης Έξοδα
 

55 Έξοδα Διοίκησης 
προς Μικτό 
Αποτέλεσμα 

 
Αποτέλεσμα Μικτό
Διοίκησης Έξοδα

 

56 Έξοδα 
Λειτουργίας 

Διαθέσεως προς 
Κύκλο Εργασιών 

 
  

Εργασιών Κύκλο
Διαθέσεως ςΛειτουργία Έξοδα
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Πίνακας Ι (συνέχεια): Γενικό τυπολόγιο των αριθμοδεικτών που έχουν χρησιμοποιηθεί 
στην παρούσα εργασία 

57 Έξοδα 
Λειτουργίας 

Διαθέσεως προς 
Μικτό 

Αποτέλεσμα 
Αποτέλεσμα Μικτό

Διαθέσεως ςΛειτουργία Έξοδα
 

58 Σύνολο 
Διοικητικών και 
Λειτουργικών 
Εξόδων προς 

Κύκλο Εργασιών  
Εργασιών Κύκλο

Διαθέσεως ςΛειτουργία ΈξοδαΔιοίκησης Έξοδα +
 

59 Σύνολο 
Διοικητικών και 
Λειτουργικών 
Εξόδων προς 

Μικτό 
Αποτέλεσμα 

Αποτέλεσμα Μικτό
Διαθέσεως ςΛειτουργία ΈξοδαΔιοίκησης Έξοδα +

 

60 Χρεωστικοί Τόκοι 
και Συναφή 
Έξοδα προς 

Κύκλο Εργασιών  
Εργασιών Κύκλο

Έξοδα ΣυναφήΤόκοι και  Χρεωστικοί
 

61 Χρεωστικοί Τόκοι 
και Συναφή 
Έξοδα προς 
Μικτό 

Αποτέλεσμα 
Αποτέλεσμα Μικτό

Έξοδα ΣυναφήΤόκοι και  Χρεωστικοί
 

62 Έκτακτα και 
Ανόργανα Έξοδα 
και Ζημιές προς 
Κύκλο Εργασιών  

Εργασιών Κύκλο
ς και ΖημιέΈξοδα Ανόργανα και Έκτακτα

 

63 Έκτακτα και 
Ανόργανα Έξοδα 
και Ζημιές προς 

Μικτό 
Αποτέλεσμα 

Αποτέλεσμα Μικτό
ς και ΖημιέΈξοδα Ανόργανα και Έκτακτα
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Πίνακας ΙΙ: Περιγραφικά στοιχεία για την ομάδα των πτωχευμένων επιχειρήσεων ένα χρόνο πριν από την πτώχευση 

 
MET1 MET2 MET7 MET12 MET13 MET22 MET23 MET25 MET29 

Μέσος 1,55 1,18 266,95 8,04 30,94 318,94 179,64 0,73 0,96 
Διάμεσος 1,02 0,69 214,00 1,76 2,85 191,68 115,67 0,80 0,83 
Επικρατούσα 
τιμή 1,02 0,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #Δ/Υ #Δ/Υ 

Διακύμανση 17,01 17,02 69582,72 914,43 63670,62 628250,66 42645,89 0,05 1,68 
Εύρος 45,19 44,95 2030,19 242,87 2760,10 8438,00 1126,00 0,94 14,36 
Ελάχιστο 0,07 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,02 
Μέγιστο 45,26 44,97 2030,19 242,87 2760,10 8438,00 1126,00 1,00 14,38 
 MET32 MET33 MET37 MET38 MET40 MET42 MET44 MET45 MET46 
Μέσος 0,56 0,88 0,70 -7,50 -0,07 0,12 -0,43 0,92 0,55 
Διάμεσος 0,69 1,00 0,79 0,09 0,00 0,03 0,03 0,78 0,46 
Επικρατούσα 
τιμή #Δ/Υ 1,00 0,00 0,00 0,00 #Δ/Υ #Δ/Υ 1,00 1,00 

Διακύμανση 56,13 0,04 3,17 6984,82 0,03 72,20 38,65 1,48 8,69 
Εύρος 108,38 0,97 17,92 919,22 0,93 130,07 75,17 15,51 39,14 
Ελάχιστο -60,60 0,03 -6,16 -915,39 -0,86 -66,78 -66,78 -2,12 -27,87 
Μέγιστο 47,79 1,00 11,76 3,83 0,07 63,29 8,40 13,39 11,27 
 MET47 MET54 MET55 MET56 MET57 MET60 MET61 MET62 MET63 
Μέσος -0,14 0,13 -13,42 0,11 -5,27 0,05 -0,14 0,04 -0,55 
Διάμεσος 0,01 0,07 0,28 0,07 0,33 0,04 0,16 0,01 0,01 
Επικρατούσα 
τιμή 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Διακύμανση 0,33 0,03 19810,76 0,02 3623,06 0,01 4,78 0,02 28,71 
Εύρος 5,47 1,18 1548,39 1,00 668,60 0,53 21,18 1,44 60,84 
Ελάχιστο -4,96 0,00 -1540,86 0,00 -658,83 -0,04 -19,25 0,00 -56,00 
Μέγιστο 0,52 1,18 7,53 1,00 9,77 0,49 1,93 1,44 4,84 
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Πίνακας ΙΙΙ: Περιγραφικά στοιχεία για την ομάδα των υγιών επιχειρήσεων ένα χρόνο πριν από την πτώχευση 

 
MET1 MET2 MET7 MET12 MET13 MET22 MET23 MET25 MET29 

Μέσος 3,90 3,39 178,45 7,02 9,81 194,97 124,48 0,71 0,56 
Διάμεσος 1,25 0,94 143,00 2,47 3,24 137,50 75,50 0,77 0,62 
Επικρατούσα 
τιμή 1,18 0,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #Δ/Υ #Δ/Υ 

Διακύμανση 462,47 456,54 44779,58 1261,34 352,98 168936,97 27853,61 0,06 0,06 
Εύρος 262,47 260,66 1489,00 393,99 103,63 4387,00 1037,00 0,99 1,00 
Ελάχιστο -36,51 -36,51 0,00 -5,58 0,00 -65,00 0,00 0,01 -0,02 
Μέγιστο 225,96 224,15 1489,00 388,41 103,63 4322,00 1037,00 1,00 0,98 
 MET32 MET33 MET37 MET38 MET40 MET42 MET44 MET45 MET46 
Μέσος 0,70 0,92 1,34 0,84 0,06 0,34 0,15 0,79 0,71 
Διάμεσος 0,53 1,00 0,11 0,05 0,04 0,09 0,08 0,75 0,87 
Επικρατούσα 
τιμή #Δ/Υ 1,00 0,00 0,00 0,08 0,02 0,07 1,00 1,00 

Διακύμανση 0,41 0,02 74,39 31,68 0,01 4,04 0,28 0,04 0,20 
Εύρος 3,70 0,64 97,81 50,79 0,68 25,61 6,03 1,61 3,52 
Ελάχιστο -0,26 0,36 -4,06 0,00 -0,20 -4,25 -4,25 0,42 -1,20 
Μέγιστο 3,45 1,00 93,76 50,79 0,48 21,36 1,78 2,03 2,33 
 MET47 MET54 MET55 MET56 MET57 MET60 MET61 MET62 MET63 
Μέσος 0,07 0,11 0,28 0,12 0,38 0,02 0,09 0,01 0,05 
Διάμεσος 0,06 0,07 0,28 0,09 0,34 0,01 0,03 0,00 0,01 
Επικρατούσα 
τιμή 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Διακύμανση 0,02 0,02 0,43 0,02 0,11 0,00 0,06 0,00 0,02 
Εύρος 1,39 1,10 8,38 0,66 2,08 0,18 2,43 0,13 1,29 
Ελάχιστο -0,76 0,00 -5,92 0,00 -0,39 0,00 -0,39 0,00 -0,19 
Μέγιστο 0,63 1,10 2,46 0,66 1,69 0,18 2,04 0,13 1,09 
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Πίνακας IV: Περιγραφικά στοιχεία για την ομάδα των πτωχευμένων επιχειρήσεων  
με το μέσο όρο της τριετίας πριν την πτώχευση 

 
MET1 MET2 MET7 MET12 MET13 MET22 MET23 MET25 MET29 

Μέσος 1,86 1,48 261,22 7,62 19,33 358,29 191,27 0,74 0,89 
Διάμεσος 1,11 0,77 186,33 1,93 3,37 193,64 102,83 0,80 0,80 
Επικρατούσα 
τιμή 0,97 0,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #Δ/Υ #Δ/Υ 

Διακύμανση 24,30 24,47 95430,61 704,44 8524,28 1560370,45 110658,43 0,05 1,35 
Εύρος 45,65 45,38 2820,60 232,47 920,03 13475,33 3181,00 0,93 13,06 
Ελάχιστο 0,08 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 0,02 
Μέγιστο 45,73 45,44 2820,60 232,47 920,03 13475,33 3181,00 1,00 13,08 
 MET32 MET33 MET37 MET38 MET40 MET42 MET44 MET45 MET46 
Μέσος 3,32 0,88 1,38 -1,86 -0,04 -2,63 -0,16 0,81 1,05 
Διάμεσος 0,75 0,99 0,70 0,10 0,00 0,05 0,04 0,77 0,44 
Επικρατούσα 
τιμή #Δ/Υ 1,00 0,00 0,00 #Δ/Υ #Δ/Υ #Δ/Υ 1,00 1,00 

Διακύμανση 677,72 0,04 48,27 808,26 0,02 854,18 4,43 0,30 11,49 
Εύρος 303,08 0,98 78,07 365,83 1,03 338,92 25,00 7,14 33,93 
Ελάχιστο -18,61 0,02 -3,60 -304,69 -0,88 -318,63 -22,45 -1,85 -9,22 
Μέγιστο 284,47 1,00 74,48 61,14 0,15 20,29 2,55 5,29 24,72 
 MET47 MET54 MET55 MET56 MET57 MET60 MET61 MET62 MET63 
Μέσος -0,10 0,12 -4,40 0,13 -1,53 0,05 0,02 0,05 -0,04 
Διάμεσος 0,02 0,07 0,31 0,08 0,33 0,04 0,15 0,01 0,02 
Επικρατούσα 
τιμή 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Διακύμανση 0,18 0,03 2201,68 0,04 402,07 0,00 0,56 0,06 3,97 
Εύρος 3,68 1,28 516,51 1,17 221,98 0,57 6,84 2,64 29,57 
Ελάχιστο -3,20 0,00 -513,38 0,00 -219,21 -0,11 -5,88 0,00 -17,91 
Μέγιστο 0,48 1,28 3,13 1,17 2,76 0,46 0,96 2,64 11,67 
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Πίνακας V: Περιγραφικά στοιχεία για την ομάδα των υγιών επιχειρήσεων  

με το μέσο όρο της τριετίας πριν την πτώχευση 

 
MET1 MET2 MET7 MET12 MET13 MET22 MET23 MET25 MET29 

Μέσος 3,51 2,99 194,87 4,63 23,62 209,96 124,98 0,71 0,57 
Διάμεσος 1,31 1,04 148,17 2,58 3,87 137,13 75,17 0,77 0,60 
Επικρατούσα 
τιμή 1,04 0,79 44,00 1,69 0,00 98,33 0,00 #Δ/Υ #Δ/Υ 

Διακύμανση 260,99 257,62 43590,11 1507,94 20598,05 89234,22 21002,56 0,06 0,08 
Εύρος 196,04 194,65 1055,67 525,43 1567,38 1862,72 777,67 0,98 1,86 
Ελάχιστο -23,51 -23,51 0,00 -309,62 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 
Μέγιστο 172,54 171,14 1055,67 215,81 1567,38 1862,72 777,67 1,00 1,86 
 MET32 MET33 MET37 MET38 MET40 MET42 MET44 MET45 MET46 
Μέσος 0,73 0,93 0,87 370604,20 0,06 0,29 0,25 0,76 0,47 
Διάμεσος 0,52 1,00 0,26 0,06 0,03 0,09 0,09 0,74 0,83 
Επικρατούσα 
τιμή #Δ/Υ 1,00 0,00 0,00 0,08 #Δ/Υ #Δ/Υ 1,00 1,00 

Διακύμανση 0,58 0,02 9,65 16481014116200 0,01 1,51 0,51 0,03 34,66 
Εύρος 5,71 0,53 33,85 44471590,67 0,73 14,34 7,54 1,15 76,18 
Ελάχιστο 0,00 0,47 -2,39 0,00 -0,21 -1,41 -1,41 -0,04 -60,41 
Μέγιστο 5,71 1,00 31,46 44471590,67 0,51 12,93 6,14 1,12 15,77 
 MET47 MET54 MET55 MET56 MET57 MET60 MET61 MET62 MET63 
Μέσος -0,03 0,15 0,43 0,13 0,38 0,02 0,09 0,02 0,07 
Διάμεσος 0,02 0,08 0,29 0,10 0,36 0,01 0,03 0,01 0,02 
Επικρατούσα 
τιμή 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Διακύμανση 0,29 0,12 1,58 0,03 0,21 0,00 0,04 0,00 0,04 
Εύρος 6,12 3,56 17,13 1,28 4,83 0,39 1,97 0,48 1,97 
Ελάχιστο -5,62 0,00 -5,87 0,00 -2,47 0,00 -0,85 0,00 -0,38 
Μέγιστο 0,50 3,56 11,26 1,28 2,36 0,39 1,12 0,48 1,59 
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Πίνακας VI: Περιγραφικά στοιχεία για την ομάδα των πτωχευμένων επιχειρήσεων του κλάδου Δ ένα χρόνο πριν την πτώχευση 

 
MET1 MET2 MET7 MET12 MET13 MET22 MET23 MET25 MET29 

Μέσος 1,93 1,58 210,44 4,25 6,42 225,12 157,50 0,70 0,79 
Διάμεσος 1,02 0,72 186,50 1,83 2,98 183,43 117,33 0,72 0,80 
Επικρατούσα 
τιμή 1,02 0,61 68,00 0,74 #Δ/Υ 51,00 #Δ/Υ #Δ/Υ #Δ/Υ 

Διακύμανση 37,68 37,74 24250,65 87,43 117,22 28397,28 27714,69 0,05 0,08 
Εύρος 45,02 44,90 745,00 65,74 71,55 684,00 891,00 0,74 2,02 
Ελάχιστο 0,24 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25 0,02 
Μέγιστο 45,26 44,97 745,00 65,74 71,55 684,00 891,00 0,99 2,04 
 MET32 MET33 MET37 MET38 MET40 MET42 MET44 MET45 MET46 
Μέσος -0,04 0,87 0,64 -17,50 -0,05 1,21 0,02 0,82 0,61 
Διάμεσος 0,80 0,99 0,83 0,10 0,01 0,03 0,03 0,75 0,36 
Επικρατούσα 
τιμή 
 

#Δ/Υ 1,00 0,00 0,00 0,00 #Δ/Υ #Δ/Υ 1,00 1,00 

Διακύμανση 79,65 0,03 3,12 16117,70 0,01 77,52 1,27 0,06 0,36 
Εύρος 74,25 0,59 11,11 915,78 0,55 66,55 8,75 1,64 2,89 
Ελάχιστο -60,60 0,41 -6,16 -915,39 -0,50 -3,26 -4,54 0,27 -0,68 
Μέγιστο 13,66 1,00 4,95 0,39 0,06 63,29 4,21 1,91 2,21 
 MET47 MET54 MET55 MET56 MET57 MET60 MET61 MET62 MET63 
Μέσος -0,04 0,10 0,03 0,09 0,23 0,05 0,01 0,02 0,11 
Διάμεσος 0,01 0,07 0,43 0,06 0,37 0,04 0,21 0,00 0,02 
Επικρατούσα 
τιμή #Δ/Υ #Δ/Υ 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Διακύμανση 0,03 0,01 23,15 0,01 3,07 0,00 3,54 0,00 0,16 
Εύρος 0,97 0,75 40,52 0,50 14,13 0,32 14,90 0,24 3,19 
Ελάχιστο -0,71 0,00 -32,99 0,00 -11,49 0,00 -12,97 0,00 -0,76 
Μέγιστο 0,26 0,75 7,53 0,50 2,64 0,32 1,93 0,24 2,42 
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Πίνακας VII: Περιγραφικά στοιχεία για την ομάδα των υγιών επιχειρήσεων του κλάδου Δ ένα χρόνο πριν την πτώχευση 

 MET1 MET2 MET7 MET12 MET13 MET22 MET23 MET25 MET29 
Μέσος 6,38 5,70 160,71 2,84 7,97 144,13 148,37 0,71 0,53 
Διάμεσος 1,31 0,95 151,00 2,53 3,55 136,50 81,50 0,72 0,58 
Επικρατούσα 
τιμή 1,05 0,77 110,00 3,04 0,00 118,00 8,00 #Δ/Υ #Δ/Υ 

Διακύμανση 967,87 956,08 16821,90 2,55 149,69 4951,88 34039,49 0,03 0,05 
Εύρος 225,46 223,84 830,00 8,15 47,58 311,00 1037,00 0,75 0,90 
Ελάχιστο 0,50 0,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,23 0,00 
Μέγιστο 225,96 224,15 830,00 8,15 47,58 311,00 1037,00 0,98 0,91 
 MET32 MET33 MET37 MET38 MET40 MET42 MET44 MET45 MET46 
Μέσος 0,70 0,90 2,33 0,11 0,04 0,14 0,13 0,79 0,69 
Διάμεσος 0,63 1,00 0,45 0,06 0,04 0,08 0,07 0,75 0,80 
Επικρατούσα 
τιμή #Δ/Υ 1,00 0,00 0,00 0,00 #Δ/Υ #Δ/Υ 1,00 1,00 

Διακύμανση 0,22 0,02 167,66 0,13 0,01 0,10 0,10 0,04 0,15 
Εύρος 2,09 0,49 94,33 2,64 0,68 2,33 2,29 1,19 1,98 
Ελάχιστο 0,03 0,51 -0,58 0,00 -0,20 -0,55 -0,50 0,49 -0,15 
Μέγιστο 2,12 1,00 93,76 2,64 0,48 1,78 1,78 1,68 1,84 
 MET47 MET54 MET55 MET56 MET57 MET60 MET61 MET62 MET63 
Μέσος 0,06 0,10 0,34 0,11 0,36 0,02 0,07 0,01 0,03 
Διάμεσος 0,06 0,07 0,33 0,09 0,36 0,01 0,07 0,00 0,01 
Επικρατούσα 
τιμή 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Διακύμανση 0,01 0,01 0,06 0,01 0,07 0,00 0,01 0,00 0,00 
Εύρος 0,53 0,42 1,39 0,56 1,26 0,06 0,80 0,09 0,33 
Ελάχιστο -0,22 0,00 -0,47 0,00 -0,39 0,00 -0,39 0,00 0,00 
Μέγιστο 0,31 0,42 0,91 0,56 0,86 0,06 0,41 0,09 0,33 
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Πίνακας VIII: Περιγραφικά στοιχεία για την ομάδα των πτωχευμένων επιχειρήσεων του κλάδου Δ  
με το μέσο όρο τριετίας  πριν την πτώχευση 

 

MET1 MET2 MET7 MET12 MET13 MET22 MET23 MET25 MET29 

Μέσος 2,56 2,20 181,04 4,39 7,96 187,41 139,86 0,71 0,74 
Διάμεσος 1,10 0,80 163,03 1,93 3,79 193,19 99,19 0,74 0,75 
Επικρατούσα 
τιμή #Δ/Υ 0,86 114,00 #Δ/Υ #Δ/Υ 236,00 #Δ/Υ #Δ/Υ #Δ/Υ 

Διακύμανση 54,61 55,05 18568,82 60,97 151,11 15611,89 25297,67 0,04 0,05 
Εύρος 45,43 45,35 798,33 50,23 68,18 537,00 963,67 0,73 1,73 
Ελάχιστο 0,30 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25 0,02 
Μέγιστο 45,73 45,44 798,33 50,23 68,18 537,00 963,67 0,98 1,75 
 MET32 MET33 MET37 MET38 MET40 MET42 MET44 MET45 MET46 
Μέσος 0,75 0,88 0,63 -4,58 -0,03 0,43 0,01 0,77 0,66 
Διάμεσος 0,86 0,97 0,67 0,10 0,01 0,07 0,05 0,73 0,38 
Επικρατούσα 
τιμή #Δ/Υ 1,00 0,00 0,00 #Δ/Υ #Δ/Υ #Δ/Υ 1,00 #Δ/Υ 

Διακύμανση 9,44 0,03 2,18 1872,24 0,02 7,96 0,19 0,04 2,43 
Εύρος 28,06 0,59 11,48 365,83 0,92 21,34 3,19 0,85 12,42 
Ελάχιστο -18,61 0,41 -3,60 -304,69 -0,84 -1,04 -1,97 0,27 -1,43 
Μέγιστο 9,45 1,00 7,89 61,14 0,08 20,29 1,22 1,13 10,99 
 MET47 MET54 MET55 MET56 MET57 MET60 MET61 MET62 MET63 
Μέσος -0,01 0,09 0,23 0,11 0,33 0,04 0,11 0,02 0,07 
Διάμεσος 0,03 0,07 0,38 0,07 0,36 0,03 0,17 0,01 0,03 
Επικρατούσα 
τιμή #Δ/Υ #Δ/Υ #Δ/Υ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #Δ/Υ 

Διακύμανση 0,01 0,01 2,43 0,02 0,52 0,00 0,40 0,00 0,04 
Εύρος 0,60 0,55 13,23 1,00 5,97 0,20 4,82 0,13 1,34 
Ελάχιστο -0,47 0,00 -10,09 0,00 -3,45 0,00 -3,87 0,00 -0,43 
Μέγιστο 0,13 0,55 3,13 1,00 2,52 0,20 0,96 0,13 0,92 
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Πίνακας IX: Περιγραφικά στοιχεία για την ομάδα των υγιών επιχειρήσεων του κλάδου Δ  
με το μέσο όρο τριετίας  πριν την πτώχευση 

 MET1 MET2 MET7 MET12 MET13 MET22 MET23 MET25 MET29 
Μέσος 5,24 4,61 193,52 3,01 7,92 201,08 142,07 0,70 0,54 
Διάμεσος 1,31 0,96 152,17 2,53 3,86 143,65 96,67 0,69 0,57 
Επικρατούσα 
τιμή 1,06 0,91 44,00 1,69 #Δ/Υ 98,33 24,67 #Δ/Υ #Δ/Υ 

Διακύμανση 561,63 555,73 37731,06 3,19 125,65 78978,84 21305,79 0,03 0,05 
Εύρος 172,14 170,89 1007,66 9,60 49,16 1628,67 637,00 0,75 0,90 
Ελάχιστο 0,40 0,25 36,33 0,02 0,00 39,67 0,00 0,22 0,00 
Μέγιστο 172,54 171,14 1043,99 9,62 49,16 1668,33 637,00 0,97 0,91 
 MET32 MET33 MET37 MET38 MET40 MET42 MET44 MET45 MET46 
Μέσος 0,78 0,90 1,14 0,07 0,04 0,13 0,12 0,77 1,03 
Διάμεσος 0,65 1,00 0,49 0,06 0,02 0,06 0,05 0,74 0,74 
Επικρατούσα 
τιμή #Δ/Υ 1,00 0,00 0,00 #Δ/Υ #Δ/Υ #Δ/Υ 1,00 1,00 

Διακύμανση 0,41 0,02 19,08 0,01 0,01 0,10 0,10 0,03 2,66 
Εύρος 3,82 0,53 33,85 0,88 0,73 2,47 2,34 0,91 9,22 
Ελάχιστο 0,03 0,47 -2,39 0,00 -0,21 -0,68 -0,55 0,09 0,11 
Μέγιστο 3,85 1,00 31,46 0,88 0,51 1,79 1,79 1,00 9,33 
 MET47 MET54 MET55 MET56 MET57 MET60 MET61 MET62 MET63 
Μέσος -0,06 0,18 0,58 0,13 0,39 0,03 0,09 0,01 0,10 
Διάμεσος 0,05 0,08 0,35 0,09 0,37 0,02 0,07 0,01 0,02 
Επικρατούσα 
τιμή #Δ/Υ #Δ/Υ #Δ/Υ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Διακύμανση 0,63 0,24 3,53 0,04 0,32 0,00 0,05 0,00 0,09 
Εύρος 5,91 3,55 17,13 1,28 4,83 0,48 1,97 0,16 1,70 
Ελάχιστο -5,65 0,01 -5,87 0,00 -2,47 0,00 -0,85 0,00 -0,11 
Μέγιστο 0,26 3,56 11,26 1,28 2,36 0,48 1,12 0,16 1,59 
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Πίνακας X: Περιγραφικά στοιχεία για την ομάδα των πτωχευμένων επιχειρήσεων του κλάδου Z ένα χρόνο  πριν την πτώχευση 

 
MET1 MET2 MET7 MET12 MET13 MET22 MET23 MET25 MET29 

Μέσος 1,23 0,80 283,59 16,50 12,39 205,70 224,77 0,83 0,89 
Διάμεσος 1,04 0,56 233,00 1,96 3,05 182,84 115,35 0,88 0,85 
Επικρατούσα 
τιμή 1,13 0,51 #Δ/Υ 1,78 #Δ/Υ #Δ/Υ 17,00 #Δ/Υ #Δ/Υ 

Διακύμανση 1,36 1,26 49710,35 2482,98 1422,75 30372,93 65568,19 0,03 0,09 
Εύρος 7,83 7,47 1041,00 242,87 222,85 782,00 1126,00 0,61 1,68 
Ελάχιστο 0,27 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,39 0,33 
Μέγιστο 8,10 7,49 1041,00 242,87 222,85 782,00 1126,00 1,00 2,01 
 MET32 MET33 MET37 MET38 MET40 MET42 MET44 MET45 MET46 
Μέσος 0,48 0,94 0,57 0,17 -0,08 0,31 0,36 1,11 0,30 
Διάμεσος 0,31 1,00 0,76 0,07 0,00 0,04 0,03 0,82 0,34 
Επικρατούσα 
τιμή #Δ/Υ 1,00 0,00 0,00 #Δ/Υ #Δ/Υ #Δ/Υ 1,00 1,00 

Διακύμανση 1,48 0,02 0,93 0,35 0,05 1,85 2,00 3,91 25,06 
Εύρος 6,73 0,85 6,06 3,83 0,85 9,85 9,85 13,26 39,14 
Ελάχιστο -3,72 0,15 -2,92 0,00 -0,82 -1,45 -1,45 0,13 -27,87 
Μέγιστο 3,00 1,00 3,14 3,83 0,04 8,40 8,40 13,39 11,27 
 MET47 MET54 MET55 MET56 MET57 MET60 MET61 MET62 MET63 
Μέσος -0,10 0,13 -37,22 0,15 -15,66 0,03 0,14 0,01 0,01 
Διάμεσος 0,01 0,08 0,28 0,09 0,40 0,02 0,08 0,00 0,01 
Επικρατούσα 
τιμή #Δ/Υ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Διακύμανση 0,14 0,04 57936,70 0,04 10600,29 0,00 0,05 0,00 0,01 
Εύρος 2,07 1,18 1542,92 1,00 660,33 0,22 1,45 0,03 0,63 
Ελάχιστο -1,89 0,00 -1540,86 0,00 -658,83 -0,04 -0,20 0,00 -0,39 
Μέγιστο 0,18 1,18 2,06 1,00 1,50 0,18 1,24 0,03 0,23 
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Πίνακας ΧΙ: Περιγραφικά στοιχεία για την ομάδα των υγιών επιχειρήσεων του κλάδου Ζ ένα χρόνο  πριν την πτώχευση 

 
MET1 MET2 MET7 MET12 MET13 MET22 MET23 MET25 MET29 

Μέσος 2,79 2,38 151,29 14,20 10,63 156,46 109,29 0,81 0,67 
Διάμεσος 1,21 0,93 124,00 2,99 3,23 120,00 97,00 0,93 0,72 
Επικρατούσα 
τιμή 1,08 0,80 77,00 1,57 0,00 67,00 0,00 #Δ/Υ #Δ/Υ 

Διακύμανση 81,94 82,87 42329,81 3608,46 472,81 45155,90 7802,81 0,05 0,05 
Εύρος 58,79 58,79 1348,00 388,15 91,10 1378,00 325,00 0,84 0,96 
Ελάχιστο 0,37 0,37 20,00 0,26 0,00 1,00 0,00 0,16 0,02 
Μέγιστο 59,16 59,16 1368,00 388,41 91,10 1379,00 325,00 1,00 0,98 
 MET32 MET33 MET37 MET38 MET40 MET42 MET44 MET45 MET46 
Μέσος 0,57 0,94 0,75 1,02 0,07 0,65 0,14 0,76 0,80 
Διάμεσος 0,34 1,00 0,09 0,04 0,05 0,17 0,17 0,68 0,95 
Επικρατούσα 
τιμή #Δ/Υ 1,00 0,00 0,00 #Δ/Υ 0,07 0,07 1,00 1,00 

Διακύμανση 0,43 0,02 4,47 30,58 0,01 11,58 0,60 0,03 0,23 
Εύρος 3,45 0,64 15,22 35,23 0,52 25,61 5,22 0,76 3,52 
Ελάχιστο 0,00 0,36 -4,06 0,00 -0,13 -4,25 -4,25 0,52 -1,20 
Μέγιστο 3,45 1,00 11,16 35,23 0,39 21,36 0,98 1,28 2,33 
 MET47 MET54 MET55 MET56 MET57 MET60 MET61 MET62 MET63 
Μέσος 0,06 0,13 0,17 0,15 0,49 0,02 0,06 0,01 0,04 
Διάμεσος 0,06 0,07 0,25 0,14 0,44 0,01 0,02 0,00 0,01 
Επικρατούσα 
τιμή #Δ/Υ #Δ/Υ #Δ/Υ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Διακύμανση 0,03 0,04 1,01 0,01 0,14 0,00 0,01 0,00 0,01 
Εύρος 1,39 1,10 6,83 0,58 1,71 0,08 0,57 0,13 0,37 
Ελάχιστο -0,76 0,00 -5,92 0,00 -0,02 0,00 -0,21 0,00 -0,01 
Μέγιστο 0,63 1,10 0,91 0,58 1,69 0,08 0,36 0,13 0,36 
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Πίνακας ΧΙΙ: Περιγραφικά στοιχεία για την ομάδα των πτωχευμένων επιχειρήσεων του κλάδου Ζ 
με το μέσο όρο τριετίας  πριν την πτώχευση 

 
MET1 MET2 MET7 MET12 MET13 MET22 MET23 MET25 MET29 

Μέσος 1,28 0,84 275,84 14,06 17,00 227,02 205,19 0,83 0,83 
Διάμεσος 1,11 0,72 205,70 1,98 3,45 184,16 104,31 0,87 0,85 
Επικρατούσα 
τιμή 1,39 #Δ/Υ #Δ/Υ 1,40 #Δ/Υ #Δ/Υ 46,00 #Δ/Υ #Δ/Υ 

Διακύμανση 0,66 0,73 42849,14 1923,61 4066,83 43321,27 47000,71 0,02 0,03 
Εύρος 5,18 5,56 910,77 232,43 406,56 992,05 1021,46 0,49 1,09 
Ελάχιστο 0,71 0,06 12,30 0,04 0,39 0,98 0,54 0,50 0,36 
Μέγιστο 5,89 5,62 923,07 232,47 406,95 993,03 1022,00 1,00 1,45 
 MET32 MET33 MET37 MET38 MET40 MET42 MET44 MET45 MET46 
Μέσος 7,54 0,93 0,83 0,27 -0,04 -7,63 0,07 0,87 1,46 
Διάμεσος 0,63 1,00 0,80 0,09 0,00 0,04 0,02 0,84 0,41 
Επικρατούσα 
τιμή #Δ/Υ 1,00 0,00 0,00 #Δ/Υ #Δ/Υ #Δ/Υ 1,00 1,00 

Διακύμανση 1966,27 0,02 1,32 0,55 0,02 2478,64 0,34 0,70 28,99 
Εύρος 288,27 0,75 6,76 3,89 0,64 320,89 4,93 7,14 33,93 
Ελάχιστο -3,80 0,25 -0,73 0,00 -0,59 -318,63 -2,38 -1,85 -9,22 
Μέγιστο 284,47 1,00 6,02 3,89 0,06 2,26 2,55 5,29 24,72 
 MET47 MET54 MET55 MET56 MET57 MET60 MET61 MET62 MET63 
Μέσος -0,10 0,12 -12,16 0,18 -4,94 0,03 0,15 0,02 0,03 
Διάμεσος 0,01 0,07 0,29 0,09 0,44 0,03 0,11 0,01 0,02 
Επικρατούσα 
τιμή #Δ/Υ #Δ/Υ #Δ/Υ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Διακύμανση 0,14 0,02 6437,58 0,06 1176,77 0,00 0,02 0,00 0,02 
Εύρος 1,72 0,72 514,63 1,17 221,03 0,27 0,87 0,38 1,22 
Ελάχιστο -1,60 0,00 -513,38 0,00 -219,21 -0,11 -0,16 0,00 -0,75 
Μέγιστο 0,13 0,72 1,25 1,17 1,82 0,16 0,70 0,38 0,47 
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Πίνακας XIIΙ: Περιγραφικά στοιχεία για την ομάδα των υγιών επιχειρήσεων του κλάδου Ζ  
με το μέσο όρο τριετίας  πριν την πτώχευση 

 
MET1 MET2 MET7 MET12 MET13 MET22 MET23 MET25 MET29 

Μέσος 2,08 1,67 173,89 2,12 48,94 171,29 125,84 0,81 0,68 
Διάμεσος 1,29 0,91 116,00 3,38 3,30 115,00 109 0,91 0,70 
Επικρατούσα 
τιμή #Δ/Υ #Δ/Υ 27,00 #Δ/Υ 0,00 #Δ/Υ 0,00 #Δ/Υ #Δ/Υ 

Διακύμανση 20,09 20,60 44488,06 3331,67 59672,19 58819,24 13691,29 0,05 0,08 
Εύρος 29,51 29,64 1040,67 498,11 1567,38 1309,33 456,67 0,80 1,79 
Ελάχιστο 0,38 0,25 15,00 -309,62 0,00 3,00 0,00 0,20 0,07 
Μέγιστο 29,89 29,89 1055,67 188,49 1567,38 1312,33 456,67 1,00 1,86 
 MET32 MET33 MET37 MET38 MET40 MET42 MET44 MET45 MET46 
Μέσος 0,64 0,95 0,87 17,71 0,08 0,56 0,45 0,76 1,14 
Διάμεσος 0,33 1,00 0,29 0,04 0,06 0,20 0,19 0,69 0,94 
Επικρατούσα 
τιμή #Δ/Υ 1,00 0,00 0,00 0,08 #Δ/Υ #Δ/Υ 1,00 1,00 

Διακύμανση 0,93 0,01 3,53 11586,28 0,02 4,13 1,21 0,03 5,60 
Εύρος 5,71 0,43 9,53 689,63 0,59 14,34 7,54 0,62 16,09 
Ελάχιστο 0,00 0,57 -2,19 0,00 -0,11 -1,41 -1,41 0,49 -0,32 
Μέγιστο 5,71 1,00 7,34 689,63 0,48 12,93 6,14 1,12 15,77 
 MET47 MET54 MET55 MET56 MET57 MET60 MET61 MET62 MET63 
Μέσος 0,07 0,14 0,33 0,15 0,47 0,02 0,08 0,02 0,05 
Διάμεσος 0,06 0,08 0,25 0,13 0,45 0,01 0,02 0,01 0,02 
Επικρατούσα 
τιμή #Δ/Υ #Δ/Υ #Δ/Υ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Διακύμανση 0,03 0,03 0,09 0,01 0,12 0,00 0,03 0,00 0,01 
Εύρος 1,39 1,00 1,74 0,37 1,74 0,19 0,99 0,39 0,41 
Ελάχιστο -0,61 0,01 -0,57 0,00 0,00 0,00 -0,01 0,00 0,00 
Μέγιστο 0,78 1,00 1,17 0,37 1,74 0,19 0,98 0,39 0,41 
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Πίνακας ΧΙV: Τα αποτελέσματα του ελέγχου κανονικότητας χρησιμοποιώντας τα 
δεδομένα του συνολικού δείγματος ένα χρόνο πριν από την πτώχευση 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk  
Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

MET1 0,434 240 0,000 0,113 240 0,000 
MET2 0,433 240 0,000 0,139 240 0,000 
MET3 0,454 240 0,000 0,066 240 0,000 
MET4 0,172 240 0,000 0,849 240 0,000 
MET5 0,304 240 0,000 0,523 240 0,000 
MET6 0,413 240 0,000 0,191 240 0,000 
MET7 0,265 240 0,000 0,622 240 0,000 
MET8 0,321 240 0,000 0,237 240 0,000 
MET9 0,357 240 0,000 0,290 240 0,000 
MET10 0,417 240 0,000 0,211 240 0,000 
MET11 0,292 240 0,000 0,478 240 0,000 
MET12 0,366 240 0,000 0,260 240 0,000 
MET13 0,361 240 0,000 0,336 240 0,000 
MET14 0,361 240 0,000 0,332 240 0,000 
MET15 0,515 240 0,000 0,039 240 0,000 
MET16 0,397 240 0,000 0,217 240 0,000 
MET17 0,400 240 0,000 0,219 240 0,000 
MET18 0,274 240 0,000 0,424 240 0,000 
MET19 0,218 240 0,000 0,555 240 0,000 
MET20 0,472 240 0,000 0,071 240 0,000 
MET21 0,521 240 0,000 0,040 240 0,000 
MET22 0,372 240 0,000 0,219 240 0,000 
MET23 0,265 240 0,000 0,603 240 0,000 
MET24 0,344 240 0,000 0,348 240 0,000 
MET25 0,187 240 0,000 0,850 240 0,000 
MET26 0,234 240 0,000 0,717 240 0,000 
MET27 0,086 240 0,000 0,957 240 0,000 
MET28 0,351 240 0,000 0,336 240 0,000 
MET29 0,354 240 0,000 0,245 240 0,000 
MET30 0,462 240 0,000 0,137 240 0,000 
MET31 0,365 240 0,000 0,123 240 0,000 
MET32 0,390 240 0,000 0,214 240 0,000 
MET33 0,327 240 0,000 0,317 240 0,000 
MET34 0,356 240 0,000 0,335 240 0,000 
MET35 0,327 240 0,000 0,308 240 0,000 
MET36 0,428 240 0,000 0,092 240 0,000 
MET37 0,363 240 0,000 0,224 240 0,000 
MET38 0,519 240 0,000 0,040 240 0,000 
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Πίνακας ΧΙV(συνέχεια): Τα αποτελέσματα του ελέγχου κανονικότητας 
χρησιμοποιώντας τα δεδομένα του συνολικού δείγματος ένα χρόνο πριν 

από την πτώχευση 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 
Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

MET39 0,284 240 0,000 0,442 240 0,000 
MET40 0,332 240 0,000 0,167 240 0,000 
MET41 0,317 240 0,000 0,222 240 0,000 
MET42 0,430 240 0,000 0,117 240 0,000 
MET43 0,414 240 0,000 0,133 240 0,000 
MET44 0,409 240 0,000 0,124 240 0,000 
MET45 0,357 240 0,000 0,325 240 0,000 
MET46 0,389 240 0,000 0,246 240 0,000 
MET47 0,472 240 0,000 0,053 240 0,000 
MET48 0,299 240 0,000 0,413 240 0,000 
MET49 0,328 240 0,000 0,385 240 0,000 
MET50 0,336 240 0,000 0,367 240 0,000 
MET51 0,350 240 0,000 0,387 240 0,000 
MET52 0,397 240 0,000 0,173 240 0,000 
MET53 0,306 240 0,000 0,522 240 0,000 
MET54 0,214 240 0,000 0,681 240 0,000 
MET55 0,490 240 0,000 0,045 240 0,000 
MET56 0,183 240 0,000 0,760 240 0,000 
MET57 0,491 240 0,000 0,047 240 0,000 
MET58 0,276 240 0,000 0,594 240 0,000 
MET59 0,489 240 0,000 0,045 240 0,000 
MET60 0,290 240 0,000 0,551 240 0,000 
MET61 0,457 240 0,000 0,168 240 0,000 
MET62 0,359 240 0,000 0,430 240 0,000 
MET63 0,228 240 0,000 0,765 240 0,000 
a. Lilliefors Significance Correction 
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Πίνακας ΧV: Τα αποτελέσματα του ελέγχου κανονικότητας χρησιμοποιώντας τα 
δεδομένα του συνολικού δείγματος με μέσο όρο τριετίας πριν την πτώχευση 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk  
Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

MET1 0,410 240 0,000 0,144 240 0,000 
MET2 0,423 240 0,000 0,137 240 0,000 
MET3 0,441 240 0,000 0,136 240 0,000 
MET4 0,218 240 0,000 0,677 240 0,000 
MET5 0,230 240 0,000 0,660 240 0,000 
MET6 0,481 240 0,000 0,056 240 0,000 
MET7 0,240 240 0,000 0,607 240 0,000 
MET8 0,295 240 0,000 0,261 240 0,000 
MET9 0,492 240 0,000 0,043 240 0,000 
MET10 0,483 240 0,000 0,046 240 0,000 
MET11 0,484 240 0,000 0,047 240 0,000 
MET12 0,423 240 0,000 0,237 240 0,000 
MET13 0,429 240 0,000 0,138 240 0,000 
MET14 0,319 240 0,000 0,419 240 0,000 
MET15 0,479 240 0,000 0,047 240 0,000 
MET16 0,525 240 0,000 0,062 240 0,000 
MET17 0,351 240 0,000 0,330 240 0,000 
MET18 0,159 240 0,000 0,725 240 0,000 
MET19 0,330 240 0,000 0,214 240 0,000 
MET20 0,194 240 0,000 0,673 240 0,000 
MET21 0,506 240 0,000 0,039 240 0,000 
MET22 0,377 240 0,000 0,179 240 0,000 
MET23 0,270 240 0,000 0,488 240 0,000 
MET24 0,321 240 0,000 0,257 240 0,000 
MET25 0,117 240 0,000 0,903 240 0,000 
MET26 0,290 240 0,000 0,515 240 0,000 
MET27 0,127 240 0,000 0,891 240 0,000 
MET28 0,049 240 0,200* 0,987 240 0,025 
MET29 0,329 240 0,000 0,250 240 0,000 
MET30 0,415 240 0,000 0,155 240 0,000 
MET31 0,444 240 0,000 0,123 240 0,000 
MET32 0,447 240 0,000 0,069 240 0,000 
MET33 0,289 240 0,000 0,650 240 0,000 
MET34 0,388 240 0,000 0,138 240 0,000 
MET35 0,316 240 0,000 0,241 240 0,000 
MET36 0,337 240 0,000 0,538 240 0,000 
MET37 0,376 240 0,000 0,203 240 0,000 
MET38 0,521 240 0,000 0,038 240 0,000 
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Πίνακας ΧV(συνέχεια): Τα αποτελέσματα του ελέγχου κανονικότητας 
χρησιμοποιώντας τα δεδομένα του συνολικού δείγματος με μέσο όρο 

τριετίας πριν την πτώχευση 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 
Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

MET39 0,332 240 0,000 0,243 240 0,000 
MET40 0,232 240 0,000 0,731 240 0,000 
MET41 0,246 240 0,000 0,715 240 0,000 
MET42 0,487 240 0,000 0,058 240 0,000 
MET43 0,487 240 0,000 0,056 240 0,000 
MET44 0,360 240 0,000 0,219 240 0,000 
MET45 0,263 240 0,000 0,503 240 0,000 
MET46 0,382 240 0,000 0,244 240 0,000 
MET47 0,344 240 0,000 0,357 240 0,000 
MET48 0,123 240 0,000 0,834 240 0,000 
MET49 0,330 240 0,000 0,370 240 0,000 
MET50 0,349 240 0,000 0,350 240 0,000 
MET51 0,362 240 0,000 0,325 240 0,000 
MET52 0,399 240 0,000 0,194 240 0,000 
MET53 0,410 240 0,000 0,186 240 0,000 
MET54 0,308 240 0,000 0,361 240 0,000 
MET55 0,478 240 0,000 0,052 240 0,000 
MET56 0,226 240 0,000 0,652 240 0,000 
MET57 0,476 240 0,000 0,053 240 0,000 
MET58 0,244 240 0,000 0,458 240 0,000 
MET59 0,471 240 0,000 0,050 240 0,000 
MET60 0,264 240 0,000 0,589 240 0,000 
MET61 0,395 240 0,000 0,382 240 0,000 
MET62 0,425 240 0,000 0,147 240 0,000 
MET63 0,435 240 0,000 0,153 240 0,000 
*. This is a lower bound of the true significance. 
a. Lilliefors Significance Correction 
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Πίνακας ΧVΙ Τα αποτελέσματα του ελέγχου κανονικότητας χρησιμοποιώντας τα 
δεδομένα του κλάδου Δ ένα χρόνο πριν την πτώχευση 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk  
Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

MET1 0,459 104 0,000 0,116 104 0,000 
MET2 0,467 104 0,000 0,146 104 0,000 
MET3 0,475 104 0,000 0,090 104 0,000 
MET4 0,219 104 0,000 0,854 104 0,000 
MET5 0,262 104 0,000 0,680 104 0,000 
MET6 0,469 104 0,000 0,158 104 0,000 
MET7 0,239 104 0,000 0,744 104 0,000 
MET8 0,199 104 0,000 0,879 104 0,000 
MET9 0,395 104 0,000 0,305 104 0,000 
MET10 0,448 104 0,000 0,217 104 0,000 
MET11 0,218 104 0,000 0,810 104 0,000 
MET12 0,272 104 0,000 0,814 104 0,000 
MET13 0,301 104 0,000 0,558 104 0,000 
MET14 0,249 104 0,000 0,670 104 0,000 
MET15 0,433 104 0,000 0,252 104 0,000 
MET16 0,307 104 0,000 0,509 104 0,000 
MET17 0,443 104 0,000 0,185 104 0,000 
MET18 0,261 104 0,000 0,422 104 0,000 
MET19 0,189 104 0,000 0,863 104 0,000 
MET20 0,447 104 0,000 0,101 104 0,000 
MET21 0,529 104 0,000 0,074 104 0,000 
MET22 0,233 104 0,000 0,753 104 0,000 
MET23 0,247 104 0,000 0,641 104 0,000 
MET24 0,261 104 0,000 0,717 104 0,000 
MET25 0,151 104 0,000 0,890 104 0,000 
MET26 0,154 104 0,000 0,887 104 0,000 
MET27 0,059 104 0,200* 0,983 104 0,216 
MET28 0,382 104 0,000 0,295 104 0,000 
MET29 0,160 104 0,000 0,878 104 0,000 
MET30 0,463 104 0,000 0,104 104 0,000 
MET31 0,419 104 0,000 0,124 104 0,000 
MET32 0,429 104 0,000 0,193 104 0,000 
MET33 0,318 104 0,000 0,628 104 0,000 
MET34 0,413 104 0,000 0,311 104 0,000 
MET35 0,191 104 0,000 0,866 104 0,000 
MET36 0,448 104 0,000 0,100 104 0,000 
MET37 0,326 104 0,000 0,664 104 0,000 
MET38 0,528 104 0,000 0,074 104 0,000 
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Πίνακας ΧVΙ(συνέχεια): Τα αποτελέσματα του ελέγχου κανονικότητας 
χρησιμοποιώντας τα δεδομένα του κλάδου Δ ένα χρόνο πριν την 

πτώχευση 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 
Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

MET39 0,279 104 0,000 0,403 104 0,000 
MET40 0,231 104 0,000 0,667 104 0,000 
MET41 0,239 104 0,000 0,729 104 0,000 
MET42 0,481 104 0,000 0,103 104 0,000 
MET43 0,444 104 0,000 0,110 104 0,000 
MET44 0,206 104 0,000 0,722 104 0,000 
MET45 0,168 104 0,000 0,919 104 0,000 
MET46 0,262 104 0,000 0,734 104 0,000 
MET47 0,303 104 0,000 0,407 104 0,000 
MET48 0,141 104 0,000 0,930 104 0,000 
MET49 0,293 104 0,000 0,765 104 0,000 
MET50 0,356 104 0,000 0,676 104 0,000 
MET51 0,299 104 0,000 0,814 104 0,000 
MET52 0,363 104 0,000 0,503 104 0,000 
MET53 0,275 104 0,000 0,622 104 0,000 
MET54 0,167 104 0,000 0,719 104 0,000 
MET55 0,429 104 0,000 0,186 104 0,000 
MET56 0,148 104 0,000 0,803 104 0,000 
MET57 0,306 104 0,000 0,355 104 0,000 
MET58 0,224 104 0,000 0,728 104 0,000 
MET59 0,442 104 0,000 0,191 104 0,000 
MET60 0,253 104 0,000 0,658 104 0,000 
MET61 0,466 104 0,000 0,197 104 0,000 
MET62 0,215 104 0,000 0,840 104 0,000 
MET63 0,227 104 0,000 0,749 104 0,000 
*. This is a lower bound of the true significance. 
a. Lilliefors Significance Correction 
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Πίνακας ΧVΙΙ: Τα αποτελέσματα του ελέγχου κανονικότητας χρησιμοποιώντας τα 
δεδομένα του κλάδου Δ με μέσο όρο τριετίας πριν την πτώχευση 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk  
Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

MET1 0,425 104 0,000 0,151 104 0,000 
MET2 0,443 104 0,000 0,145 104 0,000 
MET3 0,470 104 0,000 0,161 104 0,000 
MET4 0,236 104 0,000 0,653 104 0,000 
MET5 0,254 104 0,000 0,641 104 0,000 
MET6 0,491 104 0,000 0,087 104 0,000 
MET7 0,209 104 0,000 0,692 104 0,000 
MET8 0,128 104 0,000 0,957 104 0,002 
MET9 0,509 104 0,000 0,076 104 0,000 
MET10 0,493 104 0,000 0,078 104 0,000 
MET11 0,492 104 0,000 0,079 104 0,000 
MET12 0,270 104 0,000 0,401 104 0,000 
MET13 0,268 104 0,000 0,586 104 0,000 
MET14 0,321 104 0,000 0,418 104 0,000 
MET15 0,494 104 0,000 0,079 104 0,000 
MET16 0,316 104 0,000 0,443 104 0,000 
MET17 0,363 104 0,000 0,411 104 0,000 
MET18 0,134 104 0,000 0,934 104 0,000 
MET19 0,190 104 0,000 0,702 104 0,000 
MET20 0,207 104 0,000 0,657 104 0,000 
MET21 0,522 104 0,000 0,093 104 0,000 
MET22 0,247 104 0,000 0,512 104 0,000 
MET23 0,188 104 0,000 0,756 104 0,000 
MET24 0,201 104 0,000 0,688 104 0,000 
MET25 0,091 104 0,034 0,953 104 0,001 
MET26 0,195 104 0,000 0,795 104 0,000 
MET27 0,104 104 0,008 0,956 104 0,002 
MET28 0,050 104 0,200* 0,977 104 0,064 
MET29 0,090 104 0,038 0,940 104 0,000 
MET30 0,359 104 0,000 0,578 104 0,000 
MET31 0,435 104 0,000 0,133 104 0,000 
MET32 0,351 104 0,000 0,360 104 0,000 
MET33 0,239 104 0,000 0,746 104 0,000 
MET34 0,312 104 0,000 0,515 104 0,000 
MET35 0,062 104 0,200* 0,985 104 0,283 
MET36 0,285 104 0,000 0,604 104 0,000 
MET37 0,340 104 0,000 0,301 104 0,000 
MET38 0,520 104 0,000 0,102 104 0,000 
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Πίνακας ΧVΙΙ (συνέχεια): Τα αποτελέσματα του ελέγχου κανονικότητας 
χρησιμοποιώντας τα δεδομένα του κλάδου Δ με μέσο όρο τριετίας πριν 

την πτώχευση 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 
Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

MET39 0,098 104 0,015 0,940 104 0,000 
MET40 0,276 104 0,000 0,612 104 0,000 
MET41 0,250 104 0,000 0,791 104 0,000 
MET42 0,413 104 0,000 0,153 104 0,000 
MET43 0,425 104 0,000 0,138 104 0,000 
MET44 0,269 104 0,000 0,700 104 0,000 
MET45 0,102 104 0,010 0,929 104 0,000 
MET46 0,347 104 0,000 0,401 104 0,000 
MET47 0,379 104 0,000 0,168 104 0,000 
MET48 0,143 104 0,000 0,823 104 0,000 
MET49 0,368 104 0,000 0,189 104 0,000 
MET50 0,370 104 0,000 0,167 104 0,000 
MET51 0,376 104 0,000 0,156 104 0,000 
MET52 0,379 104 0,000 0,341 104 0,000 
MET53 0,474 104 0,000 0,157 104 0,000 
MET54 0,353 104 0,000 0,224 104 0,000 
MET55 0,377 104 0,000 0,407 104 0,000 
MET56 0,243 104 0,000 0,537 104 0,000 
MET57 0,250 104 0,000 0,678 104 0,000 
MET58 0,321 104 0,000 0,277 104 0,000 
MET59 0,366 104 0,000 0,436 104 0,000 
MET60 0,259 104 0,000 0,494 104 0,000 
MET61 0,375 104 0,000 0,442 104 0,000 
MET62 0,344 104 0,000 0,559 104 0,000 
MET63 0,342 104 0,000 0,429 104 0,000 
*. This is a lower bound of the true significance. 
a. Lilliefors Significance Correction 
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Πίνακας ΧVΙΙΙ: Τα αποτελέσματα του ελέγχου κανονικότητας χρησιμοποιώντας τα 
δεδομένα του κλάδου Ζ ένα χρόνο πριν την πτώχευση 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk  
Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

MET1 0,440 82 0,000 0,143 82 0,000 
MET2 0,271 82 0,000 0,431 82 0,000 
MET3 0,177 82 0,000 0,827 82 0,000 
MET4 0,160 82 0,000 0,812 82 0,000 
MET5 0,322 82 0,000 0,421 82 0,000 
MET6 0,391 82 0,000 0,183 82 0,000 
MET7 0,250 82 0,000 0,718 82 0,000 
MET8 0,169 82 0,000 0,916 82 0,000 
MET9 0,349 82 0,000 0,476 82 0,000 
MET10 0,458 82 0,000 0,187 82 0,000 
MET11 0,233 82 0,000 0,692 82 0,000 
MET12 0,304 82 0,000 0,471 82 0,000 
MET13 0,273 82 0,000 0,751 82 0,000 
MET14 0,378 82 0,000 0,298 82 0,000 
MET15 0,528 82 0,000 0,088 82 0,000 
MET16 0,369 82 0,000 0,333 82 0,000 
MET17 0,308 82 0,000 0,414 82 0,000 
MET18 0,217 82 0,000 0,637 82 0,000 
MET19 0,277 82 0,000 0,417 82 0,000 
MET20 0,503 82 0,000 0,094 82 0,000 
MET21 0,420 82 0,000 0,186 82 0,000 
MET22 0,273 82 0,000 0,711 82 0,000 
MET23 0,260 82 0,000 0,613 82 0,000 
MET24 0,286 82 0,000 0,775 82 0,000 
MET25 0,248 82 0,000 0,790 82 0,000 
MET26 0,307 82 0,000 0,515 82 0,000 
MET27 0,116 82 0,008 0,922 82 0,000 
MET28 0,387 82 0,000 0,590 82 0,000 
MET29 0,374 82 0,000 0,223 82 0,000 
MET30 0,410 82 0,000 0,145 82 0,000 
MET31 0,233 82 0,000 0,746 82 0,000 
MET32 0,263 82 0,000 0,708 82 0,000 
MET33 0,330 82 0,000 0,353 82 0,000 
MET34 0,265 82 0,000 0,605 82 0,000 
MET35 0,243 82 0,000 0,833 82 0,000 
MET36 0,372 82 0,000 0,453 82 0,000 
MET37 0,374 82 0,000 0,218 82 0,000 
MET38 0,292 82 0,000 0,436 82 0,000 
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Πίνακας ΧVΙΙΙ(συνέχεια): Τα αποτελέσματα του ελέγχου κανονικότητας 
χρησιμοποιώντας τα δεδομένα του κλάδου Ζ ένα χρόνο πριν την 

πτώχευση 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 
Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

MET39 0,193 82 0,000 0,658 82 0,000 
MET40 0,385 82 0,000 0,207 82 0,000 
MET41 0,362 82 0,000 0,254 82 0,000 
MET42 0,380 82 0,000 0,258 82 0,000 
MET43 0,283 82 0,000 0,430 82 0,000 
MET44 0,259 82 0,000 0,503 82 0,000 
MET45 0,438 82 0,000 0,245 82 0,000 
MET46 0,414 82 0,000 0,300 82 0,000 
MET47 0,496 82 0,000 0,097 82 0,000 
MET48 0,188 82 0,000 0,839 82 0,000 
MET49 0,321 82 0,000 0,495 82 0,000 
MET50 0,352 82 0,000 0,446 82 0,000 
MET51 0,338 82 0,000 0,546 82 0,000 
MET52 0,439 82 0,000 0,238 82 0,000 
MET53 0,307 82 0,000 0,523 82 0,000 
MET54 0,199 82 0,000 0,683 82 0,000 
MET55 0,529 82 0,000 0,089 82 0,000 
MET56 0,150 82 0,000 0,816 82 0,000 
MET57 0,511 82 0,000 0,092 82 0,000 
MET58 0,287 82 0,000 0,570 82 0,000 
MET59 0,528 82 0,000 0,089 82 0,000 
MET60 0,245 82 0,000 0,756 82 0,000 
MET61 0,239 82 0,000 0,642 82 0,000 
MET62 0,438 82 0,000 0,306 82 0,000 
MET63 0,253 82 0,000 0,718 82 0,000 
a. Lilliefors Significance Correction 

 
 

213



 
 

Πίνακας ΧΙΧ: Τα αποτελέσματα του ελέγχου κανονικότητας χρησιμοποιώντας τα 
δεδομένα του κλάδου Ζ με μέσο όρο τριετίας πριν την πτώχευση 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk  
Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

MET1 0,393 82 0,000 0,192 82 0,000 
MET2 0,377 82 0,000 0,195 82 0,000 
MET3 0,269 82 0,000 0,653 82 0,000 
MET4 0,171 82 0,000 0,829 82 0,000 
MET5 0,168 82 0,000 0,819 82 0,000 
MET6 0,359 82 0,000 0,418 82 0,000 
MET7 0,216 82 0,000 0,752 82 0,000 
MET8 0,140 82 0,000 0,942 82 0,001 
MET9 0,357 82 0,000 0,422 82 0,000 
MET10 0,446 82 0,000 0,207 82 0,000 
MET11 0,444 82 0,000 0,220 82 0,000 
MET12 0,425 82 0,000 0,346 82 0,000 
MET13 0,432 82 0,000 0,163 82 0,000 
MET14 0,314 82 0,000 0,476 82 0,000 
MET15 0,392 82 0,000 0,374 82 0,000 
MET16 0,530 82 0,000 0,088 82 0,000 
MET17 0,329 82 0,000 0,345 82 0,000 
MET18 0,189 82 0,000 0,683 82 0,000 
MET19 0,179 82 0,000 0,731 82 0,000 
MET20 0,184 82 0,000 0,701 82 0,000 
MET21 0,521 82 0,000 0,088 82 0,000 
MET22 0,215 82 0,000 0,671 82 0,000 
MET23 0,186 82 0,000 0,787 82 0,000 
MET24 0,165 82 0,000 0,812 82 0,000 
MET25 0,168 82 0,000 0,841 82 0,000 
MET26 0,353 82 0,000 0,313 82 0,000 
MET27 0,191 82 0,000 0,802 82 0,000 
MET28 0,095 82 0,067 0,984 82 0,423 
MET29 0,111 82 0,014 0,907 82 0,000 
MET30 0,424 82 0,000 0,168 82 0,000 
MET31 0,370 82 0,000 0,218 82 0,000 
MET32 0,483 82 0,000 0,102 82 0,000 
MET33 0,355 82 0,000 0,523 82 0,000 
MET34 0,384 82 0,000 0,160 82 0,000 
MET35 0,133 82 0,001 0,937 82 0,001 
MET36 0,394 82 0,000 0,480 82 0,000 
MET37 0,250 82 0,000 0,676 82 0,000 
MET38 0,490 82 0,000 0,096 82 0,000 
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Πίνακας ΧΙΧ(συνέχεια): Τα αποτελέσματα του ελέγχου κανονικότητας 
χρησιμοποιώντας τα δεδομένα του κλάδου Ζ με μέσο όρο τριετίας πριν 

την πτώχευση 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 
Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

MET39 0,121 82 0,005 0,945 82 0,002 
MET40 0,230 82 0,000 0,785 82 0,000 
MET41 0,258 82 0,000 0,746 82 0,000 
MET42 0,512 82 0,000 0,100 82 0,000 
MET43 0,513 82 0,000 0,097 82 0,000 
MET44 0,280 82 0,000 0,551 82 0,000 
MET45 0,343 82 0,000 0,392 82 0,000 
MET46 0,419 82 0,000 0,396 82 0,000 
MET47 0,355 82 0,000 0,530 82 0,000 
MET48 0,136 82 0,001 0,952 82 0,004 
MET49 0,362 82 0,000 0,536 82 0,000 
MET50 0,356 82 0,000 0,475 82 0,000 
MET51 0,365 82 0,000 0,428 82 0,000 
MET52 0,438 82 0,000 0,253 82 0,000 
MET53 0,413 82 0,000 0,193 82 0,000 
MET54 0,237 82 0,000 0,640 82 0,000 
MET55 0,525 82 0,000 0,090 82 0,000 
MET56 0,200 82 0,000 0,701 82 0,000 
MET57 0,512 82 0,000 0,096 82 0,000 
MET58 0,199 82 0,000 0,719 82 0,000 
MET59 0,525 82 0,000 0,090 82 0,000 
MET60 0,238 82 0,000 0,782 82 0,000 
MET61 0,215 82 0,000 0,734 82 0,000 
MET62 0,356 82 0,000 0,367 82 0,000 
MET63 0,343 82 0,000 0,569 82 0,000 
a. Lilliefors Significance Correction 
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Πίνακας XΧ: Η τιμή του Ζ-υποδείγματος για κάθε πτωχευμένη επιχείρηση του δείγματος 
ένα χρόνο πριν την πτώχευση 

1 56,88 (Δ) 25 5,07(ΣΤ) 49 0,62 (Κ) 73 -2,93 (Κ) 97 0,84 (Κ) 

2 -1,48 (Δ) 26 -7,65 (Δ) 50 0,99 (Ζ) 74 2,62 (Δ) 98 0,48 (Δ) 

3 1,31 (Ζ) 27 -0,92 (Δ) 51 -10,31 
(Η) 

75 2,57 (Δ) 99 -4,78 (Δ) 

4 -2,08 (Δ) 28 1,95 (Ζ) 52 1,33 (Δ) 76 1,72 (Ζ) 100 2,12 (Δ) 

5 0,4 (Δ) 29 -2,49 (Γ) 53 1,25 (Δ) 77 -14,16 (Ζ) 101 3,96 (ΣΤ) 

6 0,58(Ζ) 30 -2,45 (Γ) 54 -12,7(Ζ) 78 1,57 (Δ) 102 1,87 (Δ) 

7 3,53(ΣΤ) 31 3,91 (Ζ) 55 2,07 (Δ) 79 0,7 (Δ) 103 -0,54 (Ζ) 

8 0,12 (Ζ) 32 -1,32 (Δ) 56 0,01 (Ζ) 80 0,89 (Δ) 104 -0,02 (Ζ) 

9 -0,20 (Η) 33 2,05 (Ζ) 57 -3,02(Κ) 81 -18,20 (Ζ) 105 -0,13 (Ζ) 

10 2,89 (Δ) 34 -3,42 (Γ) 58 4,16 (Δ) 82 2,05 (ΣΤ) 106 0,83 (Δ) 

11 1,13 (Ζ) 35 1,02 (Δ) 59 -1,73(Δ) 83 1,76 (Δ) 107 0,34 (Κ) 

12 0,31 (Ζ) 36 0,65 (Ζ) 60 -0,79(Δ) 84 -31,72(Α) 108 1,48(Δ) 

13 1,02 (Δ) 37 -0,89 (Γ) 61 1,31 (Ζ) 85 0,40 (Ζ) 109 -4,23 (Ζ) 

14 -185,99(Η) 38 -5,25 (Δ) 62 1,49 (Ζ) 86 0,76 (Δ) 110 3,88(Δ) 

15 2,15 (Β) 39 2,21 (Ζ) 63 0,17 (Δ) 87 -9,18 (Δ) 111 0,85(Δ) 

16 1,49 (ΣΤ) 40 1,85 (Δ) 64 0,87 (Ζ) 88 -0,25 (Ζ) 112 -15,21(Ζ) 

17 -0,71 (ΣΤ) 41 3,06 (Δ) 65 1,39 (Δ) 89 1,81 (Δ) 113 1,33(Ζ) 

18 0,14 (ΣΤ) 42 -0,78 (Ζ) 66 2,43 (Ζ) 90 -8,71 (Δ) 114 3,5 (Δ) 

19 -1,43 (Δ) 43 -1,25 (Ζ) 67 3,82 (Κ) 91 -0,22 (Ζ) 115 0,43 (Δ) 

20 -0,32 (Δ) 44 0,6 (Δ) 68 0,84 (Ζ) 92 3,73 (Δ) 116 1,22 (Ζ) 

21 -2,2 (Κ) 45 -1,44 (Ζ) 69 -1,45(Ζ) 93 5,17 (Κ) 117 -2,34 (Κ) 

22 2,2 (Κ) 46 2,64 (Δ) 70 2,47(ΣΤ) 94 3,11 (Δ) 118 1,08 (Ζ) 

23 0,44 (Ζ) 47 4,72 (Ζ) 71 -1,52(Δ) 95 -0,89(Δ) 119 1,8 (Ζ) 

24 0,57 (Ζ) 48 1,01 (Δ) 72 0,28 (Ζ) 96 -1,94 (Δ) 120 -6,74 (Δ) 
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Πίνακας XΧΙ: Η τιμή του Ζ-υποδείγματος για κάθε υγιή επιχείρηση του δείγματος ένα 
χρόνο πριν την πτώχευση 

1 1,48(Δ) 25 4,05(ΣΤ) 49 0,19(Κ) 73 6,84(Κ) 97 1,27(Κ) 

2 1,77(Δ) 26 -0,1(Δ) 50 4,94(Ζ) 74 9,07(Δ) 98 1,16(Δ) 

3 1,28(Ζ) 27 0,45(Δ) 51 -6,14(Η) 75 6,55(Δ) 99 1,68(Δ) 

4 -2,4(Δ) 28 1,3(Ζ) 52 3,55(Δ) 76 -1,77(Ζ) 100 2,86(Δ) 

5 0,12(Δ) 29 -36,75(Γ) 53 1,18(Δ) 77 5,05(Ζ) 101 2,09(ΣΤ) 

6 0,79(Ζ) 30 10,81(Γ) 54 2,79(Ζ) 78 4,31(Δ) 102 14,72(Δ) 

7 2,3(ΣΤ) 31 1,98(Ζ) 55 5,08(Δ) 79 12,75(Δ) 103 6,48(Ζ) 

8 2,57(Ζ) 32 23,78(Δ) 56 5,06(Ζ) 80 5,64(Δ) 104 4,63(Ζ) 

9 -0,88(Η) 33 2,05(Ζ) 57 2,66(Κ) 81 -1(Ζ) 105 1,61(Ζ) 

10 6,58(Δ) 34 1,12(Γ) 58 6,37(Δ) 82 4,7(ΣΤ) 106 11,47(Δ) 

11 2,69(Ζ) 35 3,91(Δ) 59 0,88(Δ) 83 1,73(Δ) 107 1,23(Κ) 

12 0,8(Ζ) 36 1,05(Ζ) 60 2,12(Δ) 84 0,52(Α) 108 3,07(Δ) 

13 7,17(Δ) 37 38,98(Γ) 61 2,47(Ζ) 85 2,31(Ζ) 109 7,39(Ζ) 

14 75,14(Η) 38 0,32(Δ) 62 3,57(Ζ) 86 1,15(Δ) 110 6,07(Δ) 

15 2,56(Β) 39 2,45(Ζ) 63 1,34(Δ) 87 1,17(Δ) 111 5,25(Δ) 

16 5,01(ΣΤ) 40 6,96(Δ) 64 1,08(Ζ) 88 1,44(Ζ) 112 2,16(Ζ) 

17 480,83(ΣΤ) 41 1(Δ) 65 2,23(Δ) 89 2,91(Δ) 113 -2,02(Ζ) 

18 174,15(ΣΤ) 42 1,45(Ζ) 66 3,38(Ζ) 90 6,02(Δ) 114 2,64(Δ) 

19 2,3(Δ) 43 2,12(Ζ) 67 4,02(Κ) 91 4,3(Ζ) 115 1,54(Δ) 

20 2,5(Δ) 44 365,03(Δ) 68 3,63(Ζ) 92 -0,91(Δ) 116 8,04(Ζ) 

21 0,63(Κ) 45 6,31(Ζ) 69 3,6(Ζ) 93 3,47(Κ) 117 6,8(Κ) 

22 7,27(Κ) 46 1,44(Δ) 70 7,74(ΣΤ) 94 5,93(Δ) 118 2,26(Ζ) 

23 1,42(Ζ) 47 1,25(Ζ) 71 4,7(Δ) 95 2,18(Δ) 119 68,99(Ζ) 

24 -1,13(Ζ) 48 -4,68(Δ) 72 1,91(Ζ) 96 3,27(Δ) 120 2,31(Δ) 

 

217



 
 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
• Βλαχάβας, Ι. και Π., Κεφαλάς, Ν., Βασιλειάδης, Φ., Κόκκορας, Η., Σακελλαρίου (2011). 
Τεχνητή Νοημοσύνη, Τρίτη Έκδοση, Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας 
• Βρανάς, Αν. (1990). «Πρόγνωση Χρηματοοικονομικής Αποτυχίας στις Ελληνικές 
Βιομηχανικές Επιχειρήσεις», Διδακτορική Διατριβή, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο 
Αθηνών   
• Γαγάνης, Χ. και Μ., Δούμπος, Κ., Ζοπουνίδης (2006). Συστήματα Πρόγνωσης της 
Χρηματοοικονομικής Αποτυχίας: Η Ελληνική Εμπειρία, Εκδόσεις Κλειδάριθμος 
• Γιοβάνης, Χ. Νέο Λεξικό Θησαυρός όλης της Ελληνικής Γλώσσας, Εκδόσεις Παγκόσμιος 
Εκδοτικός Οργανισμός Χρ. Γιοβάνη 
• Γκίνογλου, Δ. (1994). «Εξέταση Ελληνικών Προβληματικών Επιχειρήσεων και Πρόβλεψη 
της Εμφάνισής τους», Διδακτορική Διατριβή, Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, 
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 
• Γκλεζάκος, Μ. και Α., Καρυτινός (1994). «Πρόγνωση Χρεοκοπίας: Η Περίπτωση των 
Ελληνικών Μεταποιητικών Επιχειρήσεων», Σπουδαί 44 
• Γκόρτσος, Βλ., Χρ. και Π., Σταϊκούρας, Χ., Λιβαδά (2009). Στοιχεία Ελληνικού Δικαίου 
της Κεφαλαιαγοράς, Β’ Έκδοση, Ελληνική Ένωση Τραπεζών, Ελληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο 
• Δημητράς, Αγ. (1995). «Πολυκριτήριες Μέθοδοι Εκτίμησης του Κινδύνου της Πτώχευσης 
Επιχειρήσεων», Διδακτορική Διατριβή, Πολυτεχνείο Κρήτης 
• Δούμπος, Μ. και Κ., Ζοπουνίδης (2001). Πολυκριτήριες Τεχνικές Ταξινόμησης – Θεωρία 
και Εφαρμογές, Εκδόσεις Κλειδάριθμος  
• Ευθύμογλου, Π. και Ι., Λαζαρίδης (2000). Χρηματοοικονομική Ανάλυση Λογιστικών 
Καταστάσεων, Τεύχος Α, Πειραιάς 
• Ζοπουνίδης, Κ. (2005). «Η Αιτία Πτώχευσης των Επιχειρήσεων», Επιστημονικό 
Μάρκετινγκ 
• Ζοπουνίδης, Κ. και Χ., Αποστολάκη, Μ., Δούμπο (2007). «Τεχνικές και Μοντέλα 
Εκτίμησης της Βιωσιμότητας Επιχειρήσεων και Τραπεζών», Επιστημονικό Μάρκετινγκ 
• ΙΝΕ – Ινστιτούτο Εργασίας Γ.Σ.Ε.Ε (2010). Ετήσια Έκθεση 2010, Η Ελληνική Οικονομία 
και Απασχόληση, http://www.inegsee.gr/sitefiles/studies/EKTHESH_12.pdf,πρόσβαση 22/11/2011 
• Κοτσίρης, Ε., Λ. (1998). Πτωχευτικό Δίκαιο, Έκτη Έκδοση, Εκδόσεις Σάκκουλα 
• Κοτσίρης, Ε., Λ. (2010). Η Διαδικασία Συνδιαλλαγής κατά τον Πτωχευτικό Κώδικα, Πρώτη 
Έκδοση, Εκδόσεις Σάκκουλα  
• Κοτσίρης, Ε., Λ. και Ρ., Χατζηνικολάου – Αγγελίδου (2002). Το Δίκαιο Εξυγίανσης και 
Εκκαθάρισης των Προβληματικών Επιχειρήσεων, Πρώτη Έκδοση, Εκδόσεις Σάκκουλα 
• Ματσατσίνης, Ν. και Ν., Σπανουδάκης, Α., Σαμαράς (2005). Εισαγωγή στην Τεχνητή 
Νοημοσύνη και στα Συστήματα Πολλαπλών Πρακτόρων, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών 
• Ντόκας, Ι. (2007). «Η Δυνατότητα Πρόβλεψης της Πτώχευσης των Εταιριών: με τη Χρήση 
Λογιστικών και Μακροοικονομικών Μεταβλητών», Διδακτορική Διατριβή, Τμήμα Δημόσιας 
Διοίκησης, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών 
• Οικονόμου Σ., Γ. και Α., Κ., Γεωργίου (1999). Ποσοτική Ανάλυση για τη λήψη Διοικητικών 
Αποφάσεων, Εκδόσεις Μπένου 
• Ρίζος, Γ. (1996). Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα: Θεωρία και Εφαρμογές, Εκδόσεις Νέων 
Τεχνολογιών 
• Στίγκας, Θ. (2005). Πτώχευση και Εξυγίανση, Πρώτη Έκδοση, Νομική Βιβλιοθήκη  
• Τράπεζα της Ελλάδος (2004). «Έκθεση του Διοικητή για το Έτος 2003», 
http://www.bankofgreece.gr/BogEkdoseis/ekthdkth2003.pdf, πρόσβαση 23/11/2007 
• Χρυσοβιτσιώτης, Ι. και Ι., Σταυρακοπούλου (2001). Λεξικό – Αγγλοελληνικό & 
Ελληνοαγγλικό Εμπορικών Τραπεζικών και Χρηματοοικονομικών Όρων, Πέμπτη Έκδοση, Εκδόσεις 
Παπαζήση 

218

http://afroditi.uom.gr/uompress/newcontact.php
http://www.inegsee.gr/sitefiles/studies/EKTHESH_12.pdf
http://www.bankofgreece.gr/BogEkdoseis/ekthdkth2003.pdf


 
 

• Icap Group A.E (2011). Μεθοδολογία Απόδοσης Αξιολογήσεων Πιστοληπτικής 
Ικανότητας,www.icap.gr/Images/ICAP%20Group%20-
%20Mεθοδολογία%20Απόδοσης%20Αξιολογήσεων%20Πιστοληπτικής%20Ικανότητας.pdf, 
Πρόσβαση 11/02/2012 
• Icap Group A.E (2012). Η Ελλάδα σε αριθμούς, Ελληνικός Οικονομικός Οδηγός, 
dir.icap.gr/mailimages/e-books/GrFigures2012/2012_01_13_12_42_22/document.pdf, 
πρόσβαση 11/02/2012 

219

http://www.icap.gr/Images/ICAP Group - M���������� �������� ������������ ������������� ����������.pdf
http://www.icap.gr/Images/ICAP Group - M���������� �������� ������������ ������������� ����������.pdf
http://dir.icap.gr/mailimages/e-books/GrFigures2012/2012_01_13_12_42_22/document.pdf


 
 

Β. ΞΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
• Acharya, V., V. and S., T., Bharath, A., Srinivasan (2007). “Does industry-wide distress 
affect defaulted firms? Evidence from creditor recoveries”, Journal of Financial Economics 85: pp 
787-821 
• Adya, M. and F., Collopy (1998). “How Effective are Neural Networks at Forecasting and 
Prediction? A Review and Evaluation”, Journal of Forecasting 17: pp 481-495 
• Agarwal, V. and R., Taffler (2006). “Comparing the performance of market-based and 
accounting based bankruptcy prediction models”,κξηκξκξηκξηκξηκξηκξηκξηκξη 
http://www.efmaefm.org/0EFMAMEETINGS/EFMA%20ANNUAL%20MEETINGS/2007-
Vienna/Papers/0544.pdf, πρόσβαση 27/11/2010 
• Aha, A., D. and D., Kibler, M., K., Albert (1991). “Instance-based Algorithms”, Machine 
Learning 6: pp 37-66 
• Aha, W., D. (1991). “Cased Based Learning Algorithms”, Proceedings of the DARPA 
Case-Based Reasoning Workshop distributed by Morgan Kaufmann Publishers Inc 
• Ahn, H. and K., J., Kim (2009). “Bankruptcy prediction modeling with hybrid case-based 
reasoning and genetic algorithms approach”, Applied Soft Computing, Vol 9, Is 2: pp 509-607  
• Ahn, S., B. and S., S., Cho, C., Y., Kim (2000). “The integrated methodology of rough set 
theory and artificial neural network for business failure prediction”, Expert Systems with 
Applications 18: pp 65–74 
• Alam, P. and D., Booth, K., Lee, T., Thordarson (2000). “The use of fuzzy clustering 
algorithm and self-organizing neural networks for identifying potentially failing banks: an 
experimental study”, Expert Systems with Applications, Vol 18, Is 3: pp 185-199  
• Aldrich, H., E. and E., R., Auster (1986). “Even dwarfs started small: Liabilities of age and 
size and their strategic implications”, Res. Organ. Behavior 8(1): pp 165–198 
• Alfaro-Cid, E. and K., Sharman, A., Esparcia-Alc´azar (2007). “A Genetic Programming 
Approach for Bankruptcy Prediction Using a Highly Unbalanced Database”, EvoWorkshops 2007, 
LNCS 4448: pp. 169–178 
• Allan, L. and G., Delong, A., Saunders (2004). “Issues in the credit risk modeling of retail 
markets”, Journal of Banking and Finance  
• Almeida, R., J. and S., M., Vieira, J., M., C., Sousa, U., Kaymak (2006),”The prediction of 
bankruptcy using weighted fuzzy classifiers”, III European Conference on Computational 
Mechanics Solids, Structures and Coupled Problems in Engineering C.A. Mota Soares et al. (eds.), 
Lisbon, Portugal 
• Almeida, R., J. and S., Vieira, V., Milea, U., Kaymak, J., M., C., Sousa (2009). 
“Knowledge Discovery in the Prediction of Bankruptcy”, IFSA-EUSFLAT 
• Altay, N. and W., G., Green (2006). “Interfaces with Other Disciplines OR/MS research in 
disaster operations management“, European Journal of Operational Research 
Vol 175, Is 1: pp 475-493  
• Altman, E. I. (1983). “Why businesses fail?”, Journal of Business Strategy, Vol 3, Is 4: pp 
15 - 21 
• Altman, E. I. and E., Hotchkiss (2006). Corporate Financial Distress and Bankruptcy, 
Third Edition, John Wiley & Sons, New York 
• Altman, E., I. (1968). “Financial Ratios, Discriminant Analysis and the prediction of 
corporate bankruptcy”, The Journal of Finance, Vol 23, No 4: pp 589-609 
• Altman, E., I. (1973). “Predicting railroad bankruptcies in America”, Bell Journal of 
Economics and Management Science 4(1): pp 184-211 
• Altman, E., I. (1983). “The success of business failure prediction models. An international 
survey”, Journal of Banking and Finance 8: pp 171-198  
• Altman, E., I. (1983b). “Multidimensional Graphics and Bankruptcy Prediction: A 
comment”, Journal of Accounting Research, Vol 21: pp 297-299 
• Altman, E., I. (2000). “Predicting financial distress of companies: revisiting the z-score and 
zeta models”, Stern School of Business, New York University 

220

http://www.efmaefm.org/0EFMAMEETINGS/EFMA ANNUAL MEETINGS/2007-Vienna/Papers/0544.pdf
http://www.efmaefm.org/0EFMAMEETINGS/EFMA ANNUAL MEETINGS/2007-Vienna/Papers/0544.pdf
http://www.sciencedirect.com/science/journal/09574174
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=PublicationURL&_tockey=%23TOC%235635%232000%23999819996%23195211%23FLA%23&_cdi=5635&_pubType=J&view=c&_auth=y&_acct=C000069548&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10419527&md5=e4224a67311fd5476e6b839805dee242
http://www.sciencedirect.com/science/journal/03772217
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=PublicationURL&_tockey=%23TOC%235963%232006%23998249998%23631508%23FLA%23&_cdi=5963&_pubType=J&view=c&_auth=y&_acct=C000069548&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10419527&md5=6c291707414114ac4c1fdf0292e8be46


 
 

• Altman, E., I. (2002). “Corporate distress prediction models in a turbulent economic and 
Basel II Environment”, NYC Working Paper  
• Altman, E., I. (2005). “An emerging market credit scoring system for corporate bonds”, 
Emerging Markets Review 6: pp 311-323 
• Altman, E., I. and A., Saunders (1998). “Credit risk measurement: Developments over the 
last 20 years”, Journal of Banking & Finance 21: pp 1721-1742 
• Altman, E., I. and J., Hartzell, M., Peck (1995). “A scoring system for emerging market 
corporate bonds”, Salomon Brothers 
• Altman, E., I. and R., A., Eisenbeis (1978). “Financial Applications of Discriminant 
Analysis: A Clarification”, Journal of Financial and Quantitative Analysis 13: pp 185-195 
• Altman, E., I. and R., Haldeman, P., Narayanan (1977). “Zeta analysis: A new model to 
identify bankruptcy risk of corporations”, Journal of Banking and Finance: pp 29-51  
• Anastasiou, Τh. and M., Doumpos (2000). “Multicriteria evaluation of the performance of 
public enterprises: The case of Greece”, Investigaciones Europeas de Direcciσn y Economνa de la 
Empresa, Vol. 6: pp 11-24 
• Anderson, J., A. (1972). “Separate Sample Logistic Discrimination”, Biometrika 59: pp 19-
35. 
• Aouni, B. and O., Kettani (2001). “Goal Programming: A glorious history and a promising 
future”, European Journal of Operational Research 133: pp. 225-231  
• Argenti, J. (1976). “Corporate Planning and Corporate Collapse”, Long Range Planning, 
Vol. 9, Is 6: pp 12-17 
• Argenti, J. (1976). Corporate Collapse: the causes and symptoms, McGraw-Hill: pp 121 
• Arora, N. and J., R., Bohn, F., Zhu (2005). “Reduced Form vs. Structural Models of Credit 
Risk: A Case Study of Three Models”, Moody’s – KMV Company   
• Asimakopoulos, I. and D., Lalountas, C., Siriopoulos (2008). “The determinants of firm 
survival I Athens Stock Exchange”, Economic Bulletin, Bank of Greece 
• Astebro, T. and J., K., Winter (2002). “More than a Dummy: The Probability of Failure, 
Survival and Acquisition of Firms in Financial Distress”, http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.260949 
• Atiya, F., A. (2001). “Bankruptcy Prediction for Credit Risk Using Neural Networks: A 
survey and New Results”, IEEE Transactions on Neural Networks, Vol. 12, No 4: pp 929-935 
• Audretsch, D., B. and T., Mahmood (1995). “New firm survival: new results using hazard 
function”, The review of economics and statistics: pp 97-103 
• Aziz, A., M. and H., A., Dar (2006). “Predicting corporate bankruptcy: where we stand?”, 
Corporate Governace, Vol 6, No 1: pp 18-33 
• Back, B. and T., Laitinen, K., Sere (1996). “Neural networks and genetic algorithms for 
bankruptcy predictions”, Expert Systems with Applications, Vol 11, Is 3, pp 407-413 
• Back, B. and T., Laitinen, K., Sere, M., van Wezel (1996). “Choosing Bankruptcy 
Predictors Using Discriminant Analysis, Logit Analysis, and Genetic Algorithms”, Turku Centre 
for Computer Science, Technical Report No 40    
• Bai, C. and J., Sarkis (2010). “Integrating sustainability into supplier selection with grey 
system and rough set methodologies”, International Journal of Production Economics, Vol. 124Q: 
pp 252-264 
• Balcaen, S. and H., Ooghe (2004). “Alternative Methodologies in Studies on Business 
Failure: Do they produce better results than the classical statistical methods?”, Working Paper, 
Faculteit Economie en Bedrijfskunde, Univeriteit Gent 
• Balcaen, S. and H., Ooghe (2006). “35 years of studies on business failure: an overview of 
the classic statistical methodologies and their related problems”, The British Accounting Review 28: 
pp 63-93  
• Barr, R., S. and L., M., Seiford, T., F., Siems (1994). “Forecasting bank failure: A non-
parametric frontier estimation approach”, Recherches Economiques de Louvain 60: pp 1–13 

221

http://journals.cambridge.org/action/displayJournal?jid=JFQ


 
 

• Barr, R., S. and T., F. Siems, (1992). “Predicting Bank Failure Using DEA to Quantify 
Management Quality”, Technical Report 92 CSE 36, Department of Computer Science and 
Engineering, Southern Methodist University, Dallas, TX 
• Barr, S., R. and T., F., Siems (1997). “Bank failure prediction using DEA to measure 
management quality”, in Barr, S., R. and R., V., Helgasor, J., L., Kennington, Interfaces in 
computer sciences and operations research, Kluwer Academic Publishers 
• Beale, R. and T., Jackson (1990). Neural Computing: An Introduction, Hilger, Bristol 
• Beam, H., H. and T., A., Carrey (1989). “Could you succeed in small business?”, Business 
Horizons 
• Beaver, H., W. (1966). “Financial Ratios as Predictors of Failure”, Journal of Accounting 
Research, Vol 4: pp 71-111 
• Begley, J. and J., Ming, S., Watts (1998). “Bankruptcy Classification Errors in the 1980s: 
An Empirical Analysis of Altman’s and Ohlson’ s Models”, Review of Accounting Studies 1: pp 
267-284  
• Bellovary, J. and D., Giacomino, M., Akers (2007). “A review of Bankruptcy Prediction 
Studies: 1930 to Present”, Journal of Financial Education, Vol 33: pp 1-41 
• Benishay, H. (1973). “Discussion of A Prediction of Business Failure Using Accounting 
Data”, Journal of Accounting Research, Supplement on Empirical Research in Accounting: pp 180-
182 
• Benos, A. and G., Papanastasopoulos (2005). “Extending the Merton Model: A Hybrid 
Approach to Assessing Credit Quality,κασδξακσδξακσδξακδξακδξακξδακδξακδξακδξ               
http://129.3.20.41/eps/fin/papers/0505/0505020.pdf, πρόσβαση 18/09/2010 
• Berkson, J. (1944). “Application of the logistic function to bio-assay”, Journal of the 
American Statistical Association 39: pp 357-65 
• Berryman, J. (1983). “Small business failure and bankruptcy: a survey of the literature”, 
European Small Business Journal: pp 47-59  
• Beynon J., M. and M., J., Peel (2001). “Variable precision rough set theory and data 

discretisation: an application to corporate failure prediction”, Omega 29: pp 561–576 
• Bhaduri, A. (2009). “Credit scoring using Artificial Immune System algorithms: A 
comparative study”, Nature & Biologically Inspired Computing, 2009. NaBIC 2009 
• Bharath, S. and T., Shumway (2004). “Forecasting default with the KMV-Merton model”, 
Working paper, University of Michigan 
• Bharath, S., T. and T., Shumway (2008). “Forecasting Default with the Merton Distance to 
Default Model”, Review of Financial Studies, Vol 21, No 3: pp 1339- 1369 
• Bian, H. and Mazlack, L. (2003). “Fuzzy-rough nearest-neighbor classification approach” 
Fuzzy information processing society, NAFIPS 2003. 22nd international conference of the North 
American: pp 500–505 
• Bilderbeek, J. (1977). “An empirical study of the predictive ability of financial ratios in the 
Netherlands”, Zeitschrift fur Betriebswirtschaft, No. 5 
• Black, F. and M., Scholes (1973). “The pricing options and corporate liabilities”, Journal 
of Political Economy 
• Blum, M. (1974). “Failing Company Discriminant Analysis”, Journal of Accounting 
Research 12: pp 1 -25 
• Bose, I. (2006). “Deciding the financial health of dot-coms using rough sets”, Information 
& Management 43: pp 835–846 
• Bose, I. and R., K., Mahapatra (2001). “Business data mining – a machine learning 
perspective”, Information and Management 29: pp 211-225 
• Brabazon, A. and M., O’Neil (2004). “Diagnosing Corporate Stability Using Grammatical 
Evolution”, Int. J. Appl. Math. Comput. Sci., Vol 14, No 3: pp 363–374  
• Brabazon, A. and M., O’Neil (2006). “Credit Classification Using Grammatical 
Evolution”, Informatica 30: pp 325–335 

222

http://129.3.20.41/eps/fin/papers/0505/0505020.pdf
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/mostRecentIssue.jsp?punumber=5377996


 
 

• Brabazon, A. and M., O’Neil, R., Matthews, C., Ryan (2002). “Grammatical Evolution and 
Corporate Failure Prediction”, Proceedings Genetic and Evolutionary Computation Conf. (GECCO 
2002), New York: Morgan Kaufmann: pp. 1011– 1019 
• Breiman, L. and J., H., Friedman, R., A., Ohlson, C., J., Stone (1984). Classification and 
Regression Tree, Belmont, Wadsworth 
• Brockman, P. and H., J., Turtle (2003). “A Barrier Option Framework for Corporate 
Security Valuation”, Journal of Financial Economics 
• Brouwer, Μ. (2006). “Reorganization in US and European Bankruptcy Law”, European 
Journal of Law and Economics, Vol 22: pp 5-20 
• Brunswik, E. (1952). “The conceptual framework of psychology”, University of Chicago 
Press 
• Bryant, M., S. (1997). “A case-based reasoning approach to bankruptcy prediction 
modeling”, Intelligent Systems in Accounting, Finance and Management 6: pp. 195–214 
• Caillie, Van, D. (1999). “Business Failure Prediction Models : What is the Theory looking 
for ?”, 2nd International Conference on Risk and Crisis Management 'From day to day risks to 
crisis' 
• Caird, S. (1988). “A review of methods of measuring enterprising attributes”, Durham 
University Business School, Durham 
• Calderon, G., T. and J., J., Cheh (2002). “A roadmap for future neural networks research in 
auditing and risk assessment”, International Journal of Accounting Information Systems 3: pp 203–
236 
• Canbas, S. and A., Cabuk, S., B., Kilic (2005). “Prediction of commercial bank failure via 
multivariate statistical analysis of financial structures: The Turkish case”, European Journal of 
Operational Research 166: pp 528–546 
• Carter, M., N. and M., Williams, P., D., Reynolds (1997). “Discontinuance among new 
firms in retail: the influence of initial resources, strategy and gender”, Journal of Business 
Venturing 12: pp 125-145 
• Casson, M. (1982). The entrepreneur: an Economic Theory, Martin Robertson, Oxford 
• Caudill, M. (1989). “Neural Network Primer”, AI Expert, Vol 4 
• Chancharat, N. (2008). “An empirical analysis of financially distressed Australian 
companies: the application of survival analysis”, PhD Thesis, University of Wollongong  
• Charalampidis, P., D. and D., L., Papadopoulos (2009). “Constructing and Empirically 
Evaluating Two Statistical Models of Corporate Bankruptcy in Greece”, Journal of Financial 
Decision Making, Vol. 5: pp 61-68 
• Charalampous, C. and A., Charitou, F., Kaourou (2000), “Comparative Analysis of 
Artificial Neural Network Models: Application in Bankruptcy Prediction”, Annals of Operations 
Research 99: pp 403–425 
• Charitou, A. and L., Trigeorgis (2000). “Option – Based Bankruptcy Prediction”, 
http://papers.ssrn.com/paper.taf?abstract_id=248709, πρόσβαση 30/09/2010 
• Charitou., A. and E., Neophytou, C. Charalambous (2004). “Predicting corporate failure: 
empirical evidence for the UK”, European Accounting Review 13; pp 465-497 
• Charnes, A. and W., W., Cooper, E., L., Rhodes (1978). “Measuring the efficiency of 
decision making units”, European Journal of Operational Research 2: pp 429–444. 
• Chauhan, N. and V., Ravi, D., K., Chandra (2009). “Differential evolution trained wavelet 
neural networks: Application to bankruptcy prediction in banks”, Expert Systems with Applications 
36: pp 7659-7665 
• Chava, S. and R., A., Jarrow (2004). “Bankruptcy prediction with industry effects”, Review 
of Finance 8: pp 537–569 
• Chen, G. and T., T., Pham (2001). Fuzzy Sets, Fuzzy Logic, and Fuzzy Control Systems, 
CRC Press 
• Chen, H., L. and D., H., Hsiao (2008). “Feature selection to diagnose a business crisis by 
using a real GA-based support vector machine: An empirical study”, Expert Systems with 
Applications 35: pp 1145–1155 

223

http://papers.ssrn.com/paper.taf?abstract_id=248709


 
 

• Chen, Y., M. (2011a). “A hybrid ANFIS model for business failure prediction utilizating 
particle swarm optimization and subtractive clustering”, Information Sciences, In Press, 
Uncorrected Proof, σδξκασξδακσξδακσδξακσδξακδξακδξακδξακδξακακακακακακκ 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0020025511004701, πρόσβαση 10/10/2011 
• Chen, Y., M. (2011b). “Predicting corporate financial distress based on integration of 
decision tree classification and logistic regression”, Expert Systems with Applications 38: pp 
11261-11272 
• Cho, S. and H., Hong, B., C., Ha (2010). “A hybrid approach based on the combination of 
variable selection using decision trees and cased-based reasoning using the Mahalanobis distance: 
For bankruptcy prediction”, Expert System with Application 37: pp 3482-3488 
• Choi, F. (2003). International Finance and Accounting Handbook, Third edition, Jon 
Wiley and Sons, Inc  
• Chow, G. and R., Gritta, E., Leung (1991). “A New Approach to Forecasting Financial 
Distress in Air Transportation: The AIRSCORE Model.” Journal of the Transportation Research 
Forum 31 (2): pp 371-376 
• Cielen, A. and L., Peeters, K., Vanhoof (2004). “Bankruptcy prediction using a data 
envelopment analysis”, European Journal of Operational Research 154: pp 526–532 
• Claessens, S. and L., F., Klapper (2002). “Bankruptcy around the World”, Policy Research 
Working Paper, 2865, The World Bank  
• Coakley, R., J. and C., E., Brown (2000). “Artificial Neural Networks in Accounting and 
Finance: Modeling Issues”, International Journal of Intelligent Systems in Accounting, Finance & 
Management  9: pp 119–144 
• Cochran, W., G. (1964). “On the performance of linear discriminant function”, 
Technometrics, Vol 6:  pp 179-190 
• Cogger, Ο., Κ. and W., G., Emery (1981). “A Determination of the Risk of Ruin: 
Comment”, The Journal of Financial and Quantitative Analysis, Vol 16, No 5: pp 759-764 
• Cole, A., R. and J., W., Gunther (1995). “Separating the likelihood and timing of bank 
failure”, Journal of Banking & Finance 19: pp 1073-1089 
• Collins, A., R. (1980). “An Empirical Comparison of Bankruptcy Prediction Models”, 
Financial Management, Vol 9, No 2: pp 52-57  
• Collins, A., R. and R.,D., Green (1982). “Statistical Methods for Bankruptcy Forecasting”, 
Journal of Economics and Business 34: pp 349-354 
• Cooper, W. and M., Seiford, K., Tone (2007). A comprehensive Text with Models, 
Applications, References and DEA-solver software, Springer Science and Business Media 
• Cox, D., R. and J.,E., Snell (1989). The analysis of Binary Data, 2nd Edition, Chapman and 
Hall 
• Creditreform (2006). “Insolvencies in Europe 2006/07”, 
http://www.creditreform.de/Deutsch/Creditreform/Presse/Archiv/Insolvenzen_Europa/2006-
07/Insolvencies_in_Europe_2006-07.pdf, πρόσβαση 13/12/10 
• Creditreform (2010). “Insolvencies in Europe 2010/11”, 
http://www.creditreform.de/Deutsch/Creditreform/Presse/Archiv/Insolvenzen_Europa/2010-
11/Insolvencies_in_Europe_2010-11.pdf, πρόσβαση 25/07/2011 
• Crosbie, P., J. and J., R., Bohn (2002). “Modeling default risk”, KMV LLC, mimeo 
• Cybinski, P. (2001). “Description, Explanation, Prediction – the Evolution of Bankruptcy 
Studies?”, Managerial Finance: pp 29-44 
• Dakovic, R. and C., Czado, D., Berg (2007). “Bankruptcy Prediction in Norway: A 
Comparison Study”, Applied Economics Letters: pp 1739-1746  
• Dambolena, I., G. and S., J., Khoury (1980). “Ratio stability and corporate failure”, 
Journal of Finance 35(4): pp 1017-1026. 
• Dang, J. and A., Brabazoni, D., Edelman, M., O’Neill (2009). “An Introduction to Natural 
Computing in Finance”, EvoWorkshops 2009, LNCS 5484: pp 182–192 

224

http://www.sciencedirect.com/science/journal/00200255
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0020025511004701
http://www.creditreform.de/Deutsch/Creditreform/Presse/Archiv/Insolvenzen_Europa/2006-07/Insolvencies_in_Europe_2006-07.pdf
http://www.creditreform.de/Deutsch/Creditreform/Presse/Archiv/Insolvenzen_Europa/2006-07/Insolvencies_in_Europe_2006-07.pdf
http://www.creditreform.de/Deutsch/Creditreform/Presse/Archiv/Insolvenzen_Europa/2010-11/Insolvencies_in_Europe_2010-11.pdf
http://www.creditreform.de/Deutsch/Creditreform/Presse/Archiv/Insolvenzen_Europa/2010-11/Insolvencies_in_Europe_2010-11.pdf


 
 

• Darayseh, M. and E., Waples, D., Tsoukalas (2003). “Corporate Failure for Manufacturing 
Industries Using Firms Specifics and Economic Environment with Logit Analysis”, Managerial 
Finance, Vol 29, No 8: pp 23-36 
• Das, S. and P., Tufano (1996). “Pricing Credit-Sensitive Debt when Interest Rates, Credit 
Ratings and Credit Spreads are Stochastic” Unpublished Paper, Harvard Business School, Boston 
• Daubie, M. and N., Meskens (2002). “Business Failure Prediction: A review and Analysis 
of the Literature”  in  Zopounidis, C. (2002). New Trends in Banking Management, Physica – 
Verlag Heidelberg New York 
• De Andres, J. and M., Landajo, P., Lorca (2005). “Forecasting business profitability by 
using classification techniques: A comparative analysis based on a Spanish case”, European 
Journal of Operational Research 167: pp 518–542 
• Deakin, E. (1972), "A Discriminant Analysis of Predictors of Business Failure", Journal of 
Accounting Research: pp 167-179 
• Demyanyk, Y. and I., Hasan, (2009). “Financial Crises and Bank Failures: A Review of 
Prediction Methods”, Working Paper, Federal Reserve Bank of Cleveland  
• Diakomihalis, M. (2011). “Insolvency Prediction: Evidence from Greek Hotels”, 8th 
International Conference on Enterprise Systems, Accounting and Logistics (8th ICESAL 2011), 
11-12 July 2011, Thassos Island, Greece 
• Dimitras, A., I. and C., Zopounidis, C., Hurson (1995). “A multicritieria decision aid 
method for the assessment of business failure risk”, Foundations of Computing and Decision 
Sciences 20/2: pp 99-112 
• Dimitras, A., I. and C., Zopounidis, L., Le Rudulier (1996). “Multicriteria evaluation of the 
viability of small industrial firms, management of small firms” (Siskos Y., C. Zopounidis and K. 
Pappis EDS) Cretan University Editions, Iraklion:  pp119-126 
• Dimitras, A., I. and R., Slowinski, R., Sumaga, C., Zopounidis (1999). “Business failure 
prediction using rough sets”, European Journal of Operation Research 114: pp 263-280 
• Dimitras, I., A. and S., H., Zanakis, C., Zopounidis (1996). “A survey of business failures 
with an emphasis on prediction methods and industrial applications”, European Journal of 
Operational Research 90: pp 487-513 
• Ding, Y. and X., Song, Y., Zen (2008). “Forecasting financial condition of Chinese listed 
companies based on support vector machine”, Expert Systems with Applications 34: pp 3081–3089 
• Dirickx, Y. and G., Van Landeghem (1994). “Statistical Failure Prevision Problems”, 
Tijdschrift voor Economie en Management: pp 429-462  
• Dorigo, M. and A., Colorni, V., Maniezzo (1996). “The ant system: Optimisation by a 
colony of cooperating agents”, IEEE Transactions on SMC, Part B 26: pp 29-41 
• Dorigo, M. and G. di Caro (1999). The ant colony optimization meta- heuristic, McGraw-
Hill: pp 11-32 
• Doumbos, M. and F., Pasiouras (2005). “Developing and Testing Models for Replicating 
Credit Ratings: A Multicriteria Approach”, Computational Economics 25: pp 327–341 
• Doumpos, M. and C., Zopounidis (1999). “A Multicriteria Discrimination Method for the 
Prediction of Financial Distress: The Case of Greece”, Multinational Finance Society, Vol. 3, No. 
2: pp 71–101 
• Doumpos, M. and C., Zopounidis (2011). “A Multicriteria Outranking Modeling Approach 
for Credit Rating”, Decision Sciences, Vol 42,  Num 3 
•  Duffie, D. and D., Lando (1997). “The Term Structure of Credit Spreads with Incomplete 
Accounting Information”, Working Paper, Stanford University 
•  Duffie, D. and K., J., Singleton (1999). “Modeling term structures of defaultable bonds”, 
Review of Financial Studies 12: pp 687-720 
• Dun and Bradstreet, (1994). Business Failure Record, New York  
• Edmister, R. (1972). “An empirical test of financial ratio analysis for small business failure 
prediction”, Journal of Financial and Quantitative Analysis: pp 1477-1493 

225



 
 

• Efron, B. (1975). “The Efficiency of Logistic Regression Compared to Normal 
Discriminant Analysis”, Journal of the American Statistical Association 70: pp 892 -98 
• Eisenbeis, R., A. (1977). “Pitfalls in the application of discriminant analysis in business”, 
Finance and Economics Journal of Finance 32: pp 875-900 
• El Hennway, R. and R., Morris (1983). “The significance of base year in developing failure 
prediction models”, Journal of Business Finance and Accounting 10: pp 209-223 
• Erenguc, S., S. and G., J., Koehler (1990). “Survey of Mathematical Programming Models 
and Experimental Results for Linear Discriminant Analysis”, Managerial and Decision Economics, 
Vol 11: pp 215-225 
• Etemadi, H. and A., A., Rostamy, H., F., Dehkordi (2008). “A genetic programming model 
for bankruptcy prediction: Empirical evidence from Iran”, Expert Systems with Applications, Vol 
36, Is 2, Part 2: pp 3199-3207 
• European Commission (2011). “A second chance for entrepreneurs – prevention of 
bankruptcy, simplification of bankruptcy procedures and support for a fresh start”, 
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/business-environment/files/second_chance_final_report_en.pdf, πρόσβαση 
09/09/2011 
• Everett, J., E. and J., Watson (1998). “Small business failure and external risk factors”, 
Small Business Economics 11: pp 371-390 
• Facchinetti, G. and S., Bordoni, G., Mastroleo (2001). “Bank Creditworthiness Using 
Fuzzy Systems: A comparison with a Classical Analysis Approach” in Ruan, D., and J., Kacprzyk, 
M., Fedrizzi (2001), Soft Computing for Risk Evaluation and Management – Application in 
Technology, Environment and Finance, Physica – Verlag, Springer – Verlag Company: pp 472-486 
• Fahlman, S., E. and C., Lebiere (1990). “The Cascade-Correlation Learning Architecture,” 
Technical Report CMU-CS-90-100, School of Computer Science, Carnegie Mellon University, 
Pittsburgh, PA, USA 
• Falkenstein, E. and A., Boral, L., V., Carty (2000), “RiskCalcTM for Private Companies: 
Moody’s Default Model”, Moody’s Investors Service Global Credit Research 
• Feki, A. and A., B., Ishak, S., Feki (2011). “Feature selection using Bayesian and 
multiclass Support Vector Machines approaches: Application to bank risk prediction”, Expert 
Systems with Applications, In Press, Corrected Proof,σδασδασδαδαδαδαδαδαδαδααδαδαδσ 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0957417411013030, πρόσβαση 09/10/11 
• Fisher, R., A. (1935). “The use of multiple measurements in taxonomic problems”, Annals 
of Eugenics, No 7: pp 179-188 
• Fitzpatrick, J., P. (1932). “A Comparison of Ratios of Successful Industrial Enterprises 
with Those of Failed Firms”, Certified Public Accountant 
• Flahvin, A. (1985). “Why small business fail”, Australian Accountant 
• Fotopoulos, G. and H., Louri (2000). “Determinants of Hazard Confronting New 
Entry: Does Financial Structure Matter?”, Review of Industrial Organization 17: pp 285–300 
• Fotwe – Edum, F. and A., Price, A., Thorpe (1996). “A review of financial ratio tools for 
predicting contractor insolvency”, Construction Management and Economics 14: pp 189-198 
• Frederikslust, Van, R. (1978). Predictability of Corporate Failure, Kluwer Academic  
• Freed, N. and F., Glover (1981a). “ A linear programming approach to the discriminant 
problem”, Decision Sciences 12: pp 68-74 
• Freed, N. and F., Glover (1981b). “Simple but Powerful Goal Programming Models for 
Discriminant Problems’, European Journal of Operations Research 7: pp 44-60 
• Frydman, H. and E., I., Altman, D., L., Kao (1985). “Introducing Recursive Partitioning for 
Financial Classification: The Case of Financial Distress”, The Journal of Finance, Vol 40, No 1: pp 
269-291 
• Gardiner, L. and S., Oswald, J., Jahera (1996). “Prediction of hospital failure – A post PPS 
analysis”, Hospital and Health Services Administration 41(4): pp 441-460  
• Garrod, P. and W., Miklius (1990). “Modeling the Timing of Business Firm Exits”, Small 
Business Economics 2: pp 141--153 

226

http://www.sciencedirect.com/science/journal/09574174
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=PublicationURL&_tockey=%23TOC%235635%232009%23999639997.7997%23724095%23FLA%23&_cdi=5635&_pubType=J&view=c&_auth=y&_acct=C000069548&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10419527&md5=c8626f0ccf42a900b91e7dc4097b6eb2
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=PublicationURL&_tockey=%23TOC%235635%232009%23999639997.7997%23724095%23FLA%23&_cdi=5635&_pubType=J&view=c&_auth=y&_acct=C000069548&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10419527&md5=c8626f0ccf42a900b91e7dc4097b6eb2
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/business-environment/files/second_chance_final_report_en.pdf
http://www.sciencedirect.com/science/journal/09574174
http://www.sciencedirect.com/science/journal/09574174
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0957417411013030


 
 

• Gaskill, R., L. and H., E., Van Auken, R., A., Manning (1993). “A factor analytic study of 
the perceived causes of small business failure”, Journal of Small Business Management, Vol. 31 
• Gaytán, A. and C., A., Johnson (2002). “A review of the literature of early warning 
systems for banking crises”, Working Paper Central Bank of Chile 
• Georgakopoulos, V. (2004). “Current approaches to credit risk measurement”, 11th Annual 
MFS Conference Proceedings 
• Gepp, A. and K., Kumar (2008). “The role of survival analysis in financial distress 
Prediction”, International Research Journal of Finance and Economics Issue 16 
• Gerantonis, N. and K., Vergos, A., G., Christopoulos (2009). “Can Altman Z-score Models 
Predict Business Failures in Greece?”, Research Journal of International Studies, Is 12 
• Geus, A. (2002). Εταιρία ένας ζωντανός οργανισμός – Επιβίωση σε ένα αβέβαιο 
περιβάλλον, Εκδόσεις Κριτική 
• Gilson, C., S. (1989). “Management Turnover and Financial Distress”, Journal of 
Financial Economics 25: pp 241-262 
• Gilson, S. and K., John, L., Lang (1990). “Troubled debt restructurings: an empirical 
investigation of private reorganization of firms in default”, Journal of Financial Economics 27: pp 
315-354 
• Gklezakos, M. and J., Mylonakis, K., Oikonomou (2010). “An Empirical Research on 
Early Bankruptcy Forecasting Models: Does Logit Analysis Enhance Business Failure 
Predictability?”, European Journal of Finance and Banking Research, Vol 3, No 3 
• Gloubos, G. and T., Grammatikos (1988), “The Success of Bankruptcy Prediction Models 
in Greece”, Studies in Banking and Finance, Vol 7: pp 37-46. 
• Goletsis, Y. and T., P., Exarchos, C., D., Katsis (2009). “Can Ants Predict Bankruptcy? A 
comparison of Ant Colony Systems to other State-Of-The-Art Computational Methods”, New 
Mathematics and Natural Computation, Vol 5, No 3: pp  571 - 588 
• Gombola, M. and M., Haskins, J., Ketz, D., Williams (1987). “Cash flow in bankruptcy 
prediction”, Financial Management 16: pp 55-65 
• Gorzalczany, B., M. and Z., Piasta (1999). “Neuro-fuzzy approach versus rough-set 
inspired methodology for intelligent decision support”, Information Sciences, Vol 120: pp 45-68 
• Goudie, A., W. and G., Meeks (1991). “The exchange rate and company failure in a macro-
micro model of the UK company sector”, The Economic Journal 101 
• Grammatikos, T. and G., Gloubos (1984). “Predicting Bankruptcy of Industrial Firms in 
Greece”, Spoudai, The University of Piraeus Journal of Economics, Business, Statistics and 
Operations Research, No 3-4: pp 421-443   
• Greco, S. and B., Matarazzo, R., Slowinski (1998). “A new rough set approach to 
evaluation of bankruptcy risk”, in C., Zopounidis (eds), New Operational Tools in the Management 
of Financial Risks, Kluwer Academic Publishers, Dordrect: pp 121-136 
• Gregory-Allen, B., R. and G., V., Henderson (1991). “A Brief Review of Catastrophe 
Theory and a Test in a Corporate Failure Context”, The Financial Review, Vol 26, No 2, pp 127-
155  
• Grice, S., J. and M., T., Dugan (2003). “Re-estimations of Zmijewski and Ohlson 
Bankruptcy Prediction Model”, in Reckers, M., J., P. and S., Carmona, L., Margheim, R., Morton, 
L. Reens, S., Whitecotton (2003). Advances in Accounting, Vol 20, Elsevier: pp 77-94  
• Grice, S., J. and R., W., Ingram (2001). “Tests of the generalizability of Altman's 
bankruptcy prediction model”, Journal of Business Research, Vol 54: pp 53-61 
• Gritta, R., D. and S., Davalos, G., Chow (2000). “Forecasting Small Air Carrier 
Bankruptcies Using a Neural Network Approach”, Journal of Financial Management and Analysis  
• Grossberg, S. (2000). “Adaptive Resonance Theory”, Encyclopedia of Cognitive Science  
• Guo, X. and R., A., Jarrow, Y., Zeng (2005). “Modeling the Recovery Rate in a Reduced 
Form Model”, Working paper, Cornell University 
• Gupta, Y. and R., Rao, P., Bagchi (1990). “Linear goal programming as an alternative to 
multivariate discriminant analysis”, Journal of Business and Finance Accounting 17: pp 593–598. 

227



 
 

• He, Y., and R., Kamath (2006). “Business failure prediction in the retail industry: an 
empirical evaluation of generic bankruptcy prediction models”, Academy of Accounting and 
Financial Studies Journal 10: pp 97-110 
• Helwege, J. (2010). “Financial firm bankruptcy and systemic risk”, Journal of 
International Financial Markets, Institutions and Money 20: pp 1-12 
• Henebry, L., K. (1996). “Do Cash Flow Variables Improve the Predictive Accuracy of a 
Cox Proportional Hazards Model for Bank Failure?”, The Quarterly Review of Economics and 
Finance, Vol. 36, No. 3: pp 395-409 
• Hillegeist, A., S. and D., P., Cram, E., L., Keating, K., G., Lundstet (2002). “Assesing the 
Probability of Bankruptcy”,http://info.tuwien.ac.at/ccefm/outlines00/june10paper3.pdf, πρόσβαση 
15/09/2010 
• Hillegeist, S. and K., E., Keating, P., D., Cram, G., K., Lundstedt, (2004) “Assessing the 
Probability of Bankruptcy”, Review of Accounting Studies, Vol 9: pp 5-34 
• Ho, T. and A., Saunders (1980). “A Catastrophe Model of Bank Failure”, The Journal of 
Finance, Vol 35, No 5: pp 1189-1207 
• Horrigan, O., J. (1966). “The determination of long – term credit standing with financial 
ratios”, Journal of Accounting Research, Vol 4: pp 44-62 
• Horrigan, O., J. (1968). “A short history of financial ratio analysis”, The Accounting 
Review, Vol 43, No 2:  pp 284-294  
• Hossari, G. (2009). “Absence of Industry Effect in Modelling Corporate Collapse in 
Australia”, Global Economy & Finance Journal, Vol. 2, No. 1: pp 20-30  
• Houghton, A., K. and D., R., Woodlife (1987). “Financial Ratios: The prediction of 
corporate success and failure”, Journal of Business Finance & Accounting, 14 (4): pp537-554 
• Hsieh, W., W. and B., Tang (1998). “Applying Neural Network Models to Prediction and 
Data Analysis in Meteorology and Oceangraphy”, Bulletin of the American Meteorological Society  
• Hu, C., Y. and C., J., Chen (2011). “A PROMETHEE-based classification method using 
concordance and discordance relations and its application to bankruptcy prediction”, Information 
Sciences 181: pp 4959–4968 
• Hua, Z. and Y., Wang, X., Xu, B., Zhang, L., Liang (2007). “Predicting corporate financial 
distress based on integration of support vector machine and logistic regression”, Expert Systems 
with Applications 33: pp 434–440 
• Hull, J. and A., White (2000). “Valuing Credit Default Swaps: No Counterparty Default 
Risk”, Working Paper, University of Toronto 
• Iben, T. and R., Litterman (1989). “Corporate bond valuation and the term structure of 
credit spreads”, Journal of Portfolio Management: pp 52-64 
• Izan, H. (1984). “Corporate distress in Australia”, Journal of Banking and Finance, Vol 
8,Is 2: pp 303-320 
• Jagtiani, J., A. and J., W., Kolari, C., M. Lemieux, G., H., Shin (2000). “Predicting 
Inadequate Capitalization:  Early Warning System for Bank Supervision” Federal Reserve Bank of 
Chicago, Emerging Issues Series 
• Jang, R., J. and C., T., Sun, E., Mizutani (1997). Neuro-Fuzzy and Soft Computing – A 
Computational Approach to Learning and Machine Intelligence, Prentice Hall International Inc. 
• Jarrow, A. and P., Protter (2004). “Structural Versus Reduced Form Models: A New 
Information Based Perspective”, Journal of Investment Management, Vol 2, No 2:  pp 1–10 
• Jarrow, A. and R., Lando, D., Turnbull, M., Stuart (1997). “A Markov Model for the Term 
Structure of Credit Spreads”, The Review of Financial Studies, 10: pp 481-523 
• Jarrow, A., R. and S., M., Turnbull (1995). “Pricing Derivatives on Financial Securities 
Subject to Credit Risk”, The Journal of Finance, 50 (1): pp 53-85 
• Jeng, B. and Y., M., Jeng, T., P., Liang (1997). “FILM – Fuzzy Inductive Learning Method 
Knowledge Acquisition”, Decision Support System 21: pp 61-73  
• Jensen, M. (1989). “Active investors, LBOs and the privatization of bankruptcy”, Journal 
of Applied Corporate Finance 2: pp 35-44  

228

http://info.tuwien.ac.at/ccefm/outlines00/june10paper3.pdf


 
 

• Jo, H. and I., Han, H., Lee (1997). “Bankruptcy prediction using case-based reasoning, 
neural networks, and discriminant analysis”, Expert Systems With Applications 13: pp. 97–108 
• Johnsen, T. and R., W., Melicher (1994). “Predicting corporate bankruptcy and financial 
distress: Information value added by multinomial logit models”, Journal of Economics and 
Business, Vol 46, Is 4: pp 269-286  
• Jones, S. and D., A., Hensher (2004). “Predicting Firm Financial Distress: A Mixed Logit 
Model”, The British Accounting Review 79: pp  1011-1038 
• Jones, S. and D., A., Hensher (2007). “Modelling corporate failure: A multinomial nested 
logit analysis for unordered outcomes”, The British Accounting Review 39: pp 89–107 
•  Jonkhart, M. (1979). “On the term structure of interest rates and the risk of default”, 
Journal of Banking and Finance: pp 253-262 
• Jorion, P. and G., Zhang (2009). “Credit contagion from counterparty risk”, Journal of 
Finance 62: pp 2053-2087 
• Joy, M., O. and J., O., Tollefson (1975). “On the Financial Applications of Discriminant 
Analysis”, Journal of Financial and Quantitative Analysis 
• Kahya, E. and P., Theodossiou (1999).“Predicting Corporate Financial Distress: A Time 
Series CUSUM Methodology,” Review of Quantitative Finance and Accounting, Vol. 13, No. 4: 
pp.323-345 
• Kaiser, J., M., K. (1996). “European bankruptcy laws: Implications for corporation facing 
financial distress”, Financial Management, Vol 25, No 3: pp 67-85 
• Kalleberg, L., A. and K., T., Leicht (1991). “Gender and Organizational Performance: 
Determinants of small business survival and success”, The Academy of Management Journal 34: pp 
136-161 
• Karels, G. and A., Prakash (1987). “Multivariate normality and forecasting of business 
bankruptcy”, Journal of Business Finance & Accounting 14: pp 573-593 
• Katz, S. and S., Lilien, B., Nelson (1985). “Stock Market Behavior Around Bankruptcy 
Model Distress and Recovery Predictions”, Financial Analysts Journal: pp 70-73 
• Kaufmann, A. and M., M., Gupta (1988). Fuzzy Mathematical Models in Engineering and 
Management Science, Elsevier Science, New York 
• Keasey, K. and P., McGuinness, H., Short (1990). “Multilogit approach to predicting 
corporate failure—Further analysis and the issue of signal consistency”, Omega Vol 18, Issue 1: pp 
85-94 
• Keasey, K. and R., Watson (1991). “Financial distress prediction models: a review of their 
usefulness”, British Journal of Management, Vol 2: pp 89-102 
• Keasy, K. and R., Watson (1987). “Non-financial symptoms and the prediction of small 
company failure: a test of Argenti’ s hypothesis”, Journal of Business Finance and Accounting 14: 
pp 335-354 
• Kennedy, J. and R., Eberhart (1997). “A discrete binary version of the particle swarm 
algorithm”, Proceedings of 1997 IEEE international conference on systems, man, and cybernetics 
Vol 5: pp 4104–4108 
• Ketz, F. (1978). “The effect of general price – level adjustments on the predictive ability of 
financial ratios”, Journal of Accounting Research 16: pp 273-284 
• Khodadadi, V. and A., Zandinia, M., Nouri (2010). “ Application of Ants Colony System 
for Bankruptcy Prediction of Companies listed in Tehran Stock Exchange”, Business Intelligence 
Journal 
• Kiang, Y., M. (2003). “A comparative assessment of classification methods”, Decision 
Support Systems 35: pp 441– 454 
• Kim, J., M. and I., Han (2003). “The discovery of experts’ decision rules from qualitative 
bankruptcy data using genetic algorithms”, Expert Systems with Applications 25: pp 637–646 
• King, E., R. (2009). “Computational Intelligence in Control Engineering”, in Shin C., Y. 
and C., Xu (2009). Intelligent Systems – Modeling, Optimization and Control, CRC Press Taylor & 
Francis Group   

229



 
 

• Kiviluoto, K. and P., Bergius (1998). Exploring corporate bankruptcy with two level self-
organizing map”. Proceedings of the 5th International Conference on Computational Finance, 
London Business School, Boston, Massachusetts, USA, Kluwer Academic Publishers: pp 373-380  
• Klecka, W., R. (1980). Discriminant Analysis, 5th edition, Sage Publications, London 
• Klein, J. (2000). Corporate failure by design: why organization are built to fail,  Westport, 
Connecticut: Quorum Books 
• Klir, J., G. and B., Yuan (1995). Fuzzy Sets and Fuzzy Logic, Prentice Hall P T R 
• Koehler, J., G. (1990). “Considerations for Mathematical Programming Models in 
Discriminant Analysis”, Managerial and Decision Economics, Vol 11: pp. 227-234 
• Koh and Low (2004). “Going concern prediction using data mining techniques”, 
Managerial Auditing Journal, Vol 19, No 3: pp. 462-476 
• Kohonen, T. (1982). “Self-organized formation of topologically correct feature maps”, 
Biological Cybernetics 43: pp 59–69 
• Kohonen, T. (1990). “The self-organizing map”, Proceedings IEEE 78(9) 
• Kolari, J. and D., Glennon, H., Shin, M., Caputo (2000). “Predicting Large U.S. 
Commercial Bank Failures”, Economic and Policy Analysis Working Paper 2000-1 
• Kolari, J. and M., Caputo, D., Wagner (1996). “Trait Recognition: n alternative approach 
to early warning systems in commercial banking”, Journal of Business Finance and Accounting 
• Konno, H. and H., Kobayashi (2000). “Failure Discrimination and Rating of Enterprises by 
Semi-Definite Programming”, Asia-Pacific Financial Markets 7: pp 261–273 
• Konno, H. and J., Gotoh, S., Uryasev, A., Yuki (2002). “Failure discrimination by semi-
definite programming”, in Pardalos, M., P. and V., K., Tsitsiringos (eds), Financial Engineering, 
E-commerce and Supply Chain,  Kluwer Academics Publishers 
• Konstantaras, K. and C., Siriopoulos (2011). “Estimating financial distress with a dynamic 
model: Evidence from family owned enterprises in a small open economy” Journal of 
Multinational Financial Management 
• Korol, T. (2011). “Multi-Criteria Early Warning System Against Enterprise Bankruptcy 
Risk”, International Research Journal of Finance and Economics, Is. 61  
• Kosko, B. and S., Isaka (1993). “Fuzzy Logic”, Scientific American: pp 76-81  
• Kosmidis, K. and M., Venetaki, A. Stavropoulos, K., Terzidis (2011). “Predicting financial 
distress in Greek business: A viability factors perspective”, MIBES 2011, pp 250-262 
• Kotsiantis, S. and D., Kanellopoulos (2008). “Multi-Instance Learning for Bankruptcy 
Prediction”, Third International Conference on Convergence and Hybrid Information Technology 
• Kotsiantis, S. and D., Kanellopoulos, V., Karioti, V., Tampakas (2009). “On implementing 
an ontology-based portal for intelligent bankruptcy prediction”, Proceedings of the International 
Conference on Information and Financial Engineering 
• Kotsiantis, S. and D., Tzelepis, E., Koumanakos, V., Tampakas (2005). “Efficiency of 
Machine Learning Techniques in Bankruptcy Prediction”, 2nd International Conference on 
Enterprise Systems and Accounting (ICESAcc’05) 
• Kotsiantis, S. and E., Koumanakos, D., Tzelepis, V., Tampakas (2006). “Financial 
Application of Neural Networks: Two Case Studies in Greece”, in Kollias, S. and A., Stafylopatis, 
W., Duch, E., Orka, ICANN 2006, Part II, LNCS 4132 
• Koza, J., R. and R., Poli (2005). Genetic Programming, Search Methodologies, Springer 
• Koza, J., R., (1992). Genetic programming: On the programming of computers by means 
of natural selection, MIT Press, Cambridge, MA 
• Kumar, K. and S., Bhattacharya (2006). “Artificial Neural Network vs Linear Discriminant 
Analysis in Credit Ratings Forecast”, Review of Accounting and Finance, Vol 5, No 3: pp 216-227 
• Kumar, Ravi, P. and V., Ravi (2007). “Bankruptcy prediction in banks and firms via 
statistical and intelligent techniques – A review“, European Journal of Operational Research 180: 
pp  1–28 
• Kunde, J. (2000). Corporate Religion, FT Prentice Hall, London 

230



 
 

• Kwak, W. and Y., Shi, G., Kou (2011). “Bankruptcy prediction for Korean firms after the 
1997 financial crisis: using a multiple criteria linear programming data mining approach”, Review 
of Quantitative Finance and Accounting 
• Kwak, W. and Y., Shi, J., J., Cheh, H., Lee, (2004). “Multiple Criteria Linear Programming 
Data Mining Approach: An Application for Bankruptcy Prediction”, CASDMKM 2004, LNAI 
3327: pp 164-173 
• Laitinen, K., E. (1992). “Prediction of Failure of a newly founded firm”, Journal of 
Business Venturing 7: pp 323-340  
• Laitinen, T. and M., Kankaanpää (1999). “Comparative analysis of failure prediction 
methods: the Finnish case”, The European Accounting Review 8(1): pp 67-92 
• Lam, F., K. and J., W., Moy (2002). “Combining discriminant methods in solving 
classification problems in two-group discriminant analysis”, European Journal of Operational 
Research 138: pp. 294–301 
• Lane, R., W. and S., W., Looney, J., W., Wansley (1986). “An application of Cox 
Proportional Hazards Model to Bank Failure”, Journal of Banking and Finance 10: pp 511-531 
• Lang, H., L. and R., M., Stulz (1992). “Contagion and competitive intra-industry effects of 
bankruptcy announcements”, Journal of Financial Economics 32: pp 45-60 
• Lanine, G. and R., V., Velvet (2006). “Failure prediction in the Russian bank sector with 
logit and trait recognition models”, Expert Systems with Applications Vol 30, Is 3: pp 463-478 
• Lau, H., L., A. (1987). “A Five-State Financial Distress Prediction Model”, Journal of 
Accounting Research, Vol 25, No 1: pp 127-138 
• LeClere, M., J. (2000). “The occurrence and timing of events: Survival analysis applied to 
the study of financial distress”, Journal of Accounting Literature 19: pp 158-189 
• Lee, C., K. and I., Han, Y., Kwon (1996). “Hybrid neural network models for bankruptcy 
predictions”, Decision Support Systems, Vol 18, Is 1: pp 63-72  
• Lee, C., W. (2006). “Genetic Programming Decision Tree for Bankruptcy Prediction”, 

Proceedings of the 2006 JCIS  
• Leland, E., H. (2002). “Predictions of Expected Default Frequencies in Structural Models 
of Dept”, Working Paper, University of California at Berkeley 
• Leland, H., E. and K., B., Toft (1996). “Optimal capital structure, endogeneous bankruptcy 
and the term structure of credit spreads”, Journal of Finance 51: pp 987-1019 
• Lennox, C. (1999). “Identifying Failing Companies: A Reevaluation of the Logit, Probit 
and DA Approaches”, Elsevier Science Inc. 
• Leonardis, D. and R., Rocci (2008). “Assessing the default risk by means of a discrete-time 
survival analysis approach”, Applied Stochastic Models in Business and Industry 24: pp 291–306 
• Lev, B. (1969). “Industry averages as targets for financial ratios”, Journal of Accounting 
Research 7: pp 290-299. 
• Lewellen, G., W. and J., A ., Halloran, H., P., Lanser (2000). Financial Management: An 
Introduction to Principles and Practice, South – Western College Publishing  
• Li, H. and J., Sun (2008). “Ranking-order case-based reasoning for financial distress 
prediction”, Knowledge-Based Systems 21: pp 868–878 
• Li, H. and J., Sun (2009). “Hybridizing principles of the Electre method with case-based 
reasoning for data mining: Electre-CBR-I and Electre-CBR-II”, European Journal of Operational 
Research 197: pp 214–224 
• Li, H. and J., Sun (2010). “Business failure prediction using hybrid2 case-based reasoning 
(H2CBR)”, Computers & Operations Research 37: pp 137- 151 
• Li, H. and J., Sun (2011a). “Forecasting business failure: The use of nearest-neighbour 
support vectors and correcting imbalanced samples – Evidence from the Chinese hotel industry”, 
Tourism Management, υπό έκδοση.gfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgffgfgffgf 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0261517711001464, πρόσβαση:18/8/11 

231

http://www.sciencedirect.com/science/journal/09574174
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=PublicationURL&_hubEid=1-s2.0-S0957417406X01148&_cid=271506&_pubType=JL&view=c&_auth=y&_acct=C000228598&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=b5f5758038754f9b91ac77c6b37186f0
http://www.sciencedirect.com/science/journal/01679236
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=PublicationURL&_tockey=%23TOC%235878%231996%23999819998%2369561%23FLP%23&_cdi=5878&_pubType=J&view=c&_auth=y&_acct=C000069548&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10419527&md5=ea3655bb09d072eab1fa63e741edbd7e
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0261517711001464


 
 

• Li, H. and J., Sun (2011b). “On performance of case-based reasoning in Chinese business 
failure prediction from sensitivity, specificity, positive and negative values”, Applied Soft 
Computing 11: pp 460–467 
• Li, H. and J., Sun, B., L., Sun (2009). “Financial distress prediction based on OR-CBR in 
the principle of k-nearest neighbors”, Expert Systems with Applications 36: pp 643–659 
• Li, Y. and J., Li, y., Shin (2011a). “A New Method for Early Warning System of 
Commercial Banks: Hybrid of Trait Recognition and SVM”, PBFEAM, 
http://scholar.googleusercontent.com/scholar?q=cache:_VJki6Eiz3UJ:scholar.google.com/+A+Ne
w+Method+for+Early+Warning+System+of+Commercial+Banks:+Hybrid+of+Trait+Recognition
+and+SVM&hl=el&as_sdt=0,5, πρόσβαση 01/10/11 
• Li, Z. and J., Crook, G., Adreeva (2011b). “Chinese companies distress prediction: an 
application of DEA”,  http://www.crc.man.ed.ac.uk/conference/archive/2011/Li-Zhiyong-Paper-
Chinese-companiesx.pdf, πρόσβαση 08/08/2011 
• Libby, R. (1975). “Accounting Ratios and the prediction of failure: some behavioural 
evidence”, Journal of Accounting Research: pp 150-161 
• Lin, C., P. and J., S., Chen (2008). “A genetic-based hybrid approach to corporate failure 
prediction”, International Journal of Electronic Finance, Vol 2, Num 2  
• Lin, R., H. and Y., T., Wang, C., H., Wu (2008). “Developing a business failure prediction 
model via RST, GRA and CBR”, Expert Systems with Application 
• Lindsay, H., D. and A., Campbell (1996). “A chaos approach to bankruptcy prediction”, 
Journal of Applied Business Research, Vol 12, Is 4 
• Lisetti, L., C. and E., D., Rumelhart (1998). “Facial Expression Recognition  Using a 
Neural Network”, American Association of Artificial Intelligence 
• Littunen, H. (2000). “Entrepreneurship and the characteristics of the entrepreneurial 
personality”, International Journal Entrepreneurial Behavior and Research 6: pp 295-309 
• Lo, A. (1986). “Logit versus Discriminant Analysis: A specification test and an application 
to Corporate Bankruptcies”, Journal of Econometrics: pp 151-178 
• Loukeris, N. and N., Matsatsinis (2006). “Corporate Financial Evaluation and Bankruptcy 
Prediction Implementing Artificial Intelligence Methods”, Proceedings of the 10th WSEAS 
International Conference on Computers, Athens, Greece: pp 884-888 
• Luconi, F., L. and T., W., Malone, M., S., S., Morton (1986). “Expert Systems: The Next 
Challenge for Managers”, Sloan Management Review: pp 3-13 
• Luoma, M. and E., K., Laitinen (1991). “Survival Analysis as a Tool for Company Failure 
Prediction”, Omega International Journal of Management Science, Vol 19, No 6: pp 673-678  
• Maddala, S., G. (1983). Limited – Dependent and Qualitative Variables in Econometrics, 
Econometric Society Monographs, Cambridge University Press 
• Mann, B., H. and D., R., Whitney (1947). “On a Test of Whether one of Two Random 
Variables is Stochastically Larger than the Other”, Annals of Mathematical Statistics 18:pp  50–60 
• Marais, L., M. and J., M., Patell, M., A., Wolfson (1984). “The Experimental Design of 
Classification Models: An Application of Recursive Partitioning and Bootstrapping to Commercial 
Bank Loan Classifications”, Journal of Accounting Research, Vol 22: pp 87-114 
• Marinaki, M. and Y., Marinakis, C., Zopounidis (2007). “Application of a genetic 
algorithm for the credit risk assessment problem”, Foundations of Computing and Decisions 
Sciences 32 (2): pp 139–152 
• Marinaki, M. and Y., Marinakis, C., Zopounidis (2010). “Honey Bees Mating Optimization 
Algorithm for financial classifiacation problems”, Applied Soft Computing, Vol 10, Is 3: pp 806-
812 
• Marinakis, Y. and M., Marinaki, C., Zopounidis (2008). “Application of ant colony 
optimization to credit risk assessment”, New Mathematics and Natural Computation 4 (1): pp 107–
122 
• Marinakis, Y. and M., Marinaki, M., Doumpos, C., Zopounidis (2009). “Ant colony and 
particle swarm optimization for financial classification problems”, Expert System with 
Applications, Vol 36, Is 7: pp 10604-10611 

232

http://scholar.googleusercontent.com/scholar?q=cache:_VJki6Eiz3UJ:scholar.google.com/+A+New+Method+for+Early+Warning+System+of+Commercial+Banks:+Hybrid+of+Trait+Recognition+and+SVM&hl=el&as_sdt=0,5
http://scholar.googleusercontent.com/scholar?q=cache:_VJki6Eiz3UJ:scholar.google.com/+A+New+Method+for+Early+Warning+System+of+Commercial+Banks:+Hybrid+of+Trait+Recognition+and+SVM&hl=el&as_sdt=0,5
http://scholar.googleusercontent.com/scholar?q=cache:_VJki6Eiz3UJ:scholar.google.com/+A+New+Method+for+Early+Warning+System+of+Commercial+Banks:+Hybrid+of+Trait+Recognition+and+SVM&hl=el&as_sdt=0,5
http://www.crc.man.ed.ac.uk/conference/archive/2011/Li-Zhiyong-Paper-Chinese-companiesx.pdf
http://www.crc.man.ed.ac.uk/conference/archive/2011/Li-Zhiyong-Paper-Chinese-companiesx.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/Annals_of_Mathematical_Statistics
http://www.sciencedirect.com/science/journal/15684946
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=PublicationURL&_tockey=%23TOC%236646%232010%23999899996%231783429%23FLA%23&_cdi=6646&_pubType=J&view=c&_auth=y&_acct=C000069548&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10419527&md5=7ef9b4eb72004d15dbc0e6dec1766dea


 
 

• Marinakis, Y. and M., Marinaki, M., Doumpos, N., Matsatsinis, C., Zopounidis (2008). 
“Optimization of nearest neighbor classifiers via metaheuristic algorithms for credit risk 
assessment”,  Journal of Global Optimization 42: pp 279–293 
• Martens, D., and  T., Van Gestel, M., De Backer, R., Haesen, J., Vanthienen, B., Baesens 
(2008). “Credit Rating Prediction Using Ant Colony Optimization”, Journal of the Operational 
Research Society  61: pp 561–573  
• Martin, D. (1977). “Early warning of bank failure: A logit regression approach”, Journal of 
Banking and Finance: pp 249-276 
• Matsatsinis, N. and M., Doumpos, C., Zopounidis (1997). “Knowledge Acquisition and 
Representation for Expert Systems in the Field of Financial Analysis”, Expert Systems with 
Applications, Vol 12, No 2: pp 247-262 
• McCulloch, W., S., and W., H., Pitts (1943). “A logical calculus of the ideas immanent in 
nervous activity". Bulletin of Mathematical Biophysics 5: pp 115-133  
• McFadden, D. (1976). “A comment on discriminant analysis “versus” logit analysis”, 
Annals of Economic and Social Measurement 5/4: pp 511-523 
• McGurr, T., P. and S., A., DeVaney (1998). “Predicting Business Failure of Retail Firms: 
An Analysis Using Mixed Industry Models”, Journal of Business Research 43: pp 169–176 
• McKee, E., T. (2000). “Developing a bankruptcy prediction model via rough sets theory”, 
International Journal of Intelligent Systems in Accounting, Finance & Management, Vol 9, No 3: 
pp 159-173 
• McKee, E., T. (2003). “Rough Sets Bankruptcy Prediction Models Versus Auditor 
Signalling Rates”, Journal of Forecasting 22: pp 569-586 
• McKee, T. and T., Lensberg (2002). “Genetic programming and rough sets: a hybrid 
approach to bankruptcy classification”, European Journal of Operational Research, Vol 136, No 2: 
pp 436-451 
• McLachlan, G. (1992). Discriminant Analysis and Statistical Pattern Recognition, John 
Wiley, New York 
• McLeay, S. and S.,Fieldsend, (1987). “Sector and size effects in ratio analysis: an indirect 
test of ratio proportionality”, Accounting and Business Research 17: pp. 133-140 
• Mensah, Y. (1984). “An examination of the stationarity of multivariate bankruptcy 
prediction models: a methodological study”, Journal of Accounting Research 22: pp 380-395 
• Merton C., R. (1973). ”Theory of Rational Option Pricing”, Bell Journal of Economics and 
Management Science,  Vol 4: pp 141-183 
• Merwin, L., C. (1942). “Financing Small Corporations in Five Manufacturing Industries”, 
New York: National Bureau of Economic Research: pp 1926-1936 
• Messier, F., W. and Hansen, V., J. (1988). “Inducing rules for expert system development: 
an example using default and bankruptcy data”, Management Science, Vol 34, No 12: pp 1403-
1415 
• Meyer, A., P. and H., W., Pifer (1970). “Prediction of Bank failures”, The  Journal of 
Finance, Vol 25: pp 853-868 
• Miller and A., Noulas (1995). “Explaining Recent Connecticut Bank Failures”, Working 
Paper, University of Connecticut 
• Min, H., J. and Y., C., Lee (2005). “Bankruptcy Prediction using Support vector machine 
with optimal choice of kernel function parameters”, Expert Systems with Applications 28: pp 603–
614  
• Min, H., J. and Y., C., Lee, I., Han (2006). “Hybrid genetic algorithms and support vector 
machines for bankruptcy prediction”, Expert Systems with Applications 31: pp 652–660 
• Mochón, A. and D., Quintana, Y., Sáez, P., Isasi (2008). “Soft computing techniques 
applied to finance”, Applied Intelligence, Springer 
• Moriarity, S. (1979). “Communicating Financial Information through multidimensional 
graphics”, Journal of Accounting Research: pp 205-224 

233

http://www.ingentaconnect.com/content/jws/isaf;jsessionid=hhxslyx3orkm.alexandra


 
 

• Moses, D. and S., S., Liao (1987). “On developing models for failure prediction”, Journal 
of Commercial Bank Lending 69: pp 27-38   
• Moyer, R. (1977). “Forecasting financial failure: A re-examnation”, Financial 
Management 6: pp 11 -17 
• Nachev, A. and S., Hill, B., Stoyanov (2009). “Insolvency Prediction of Irish Companies 
Using Backpropagation and Fuzzy ARTMAP Neural Networks”, Enterprise Information Systems, 
Lecture Notes in Business Information Processing, Vol 24: pp 287-298 
• Nagelkerke, N., J., D. (1991). “A Note of General Definition of the Coefficient of 
determination”, Biometrica, 78: pp 691-692 
• Nakayama, H. and Y., Yun, T., Asada, M., Yoon (2003). “Goal Programming Approaches 
to Support Vector Machines”, KES 2003, LNAI 2773: pp 356–363   
• Nanda, S. and P., Pendharkar (2001). “Linear Models for Minimizing Misclassification 
Costs in Bankruptcy Prediction”, International Journal of Intelligent Systems in Accounting, 
Finance & Management 10: pp 55–168 
• Novak, B. and D., Sajter (2007). “Causes of bankruptcy in Europe and Croatia”, 
Symposium Pforzheim-Osijek 
• Nucci, A. (1999). “A demography of business closings”, Small Business Economics, Vol 
12: pp 25-39 
• O’ Leary, E., D. (1998). “Using Neural Networks to Predict Corporate Failure”, 
International Journal of Intelligent Systems in Accounting, Finance & Management, Vol 7: pp 187-
197 
• Odom, M., D. and R., Sharda (1990). “A neural network model for bankruptcy prediction” 
Proceedings of the IEEE International Conference on Neural Networks, San Diego, CA, pp 1163-8 
• Ohlson, A., J. (1980). “Financial Ratios and the Probabilistic Prediction of Bankruptcy”, 
Journal of Accounting Research, Vol 18: pp 109-131 
• Olmeda I. and E., Fernadez (1997). “Hybrid Classifiers for Financial Multicriteria Decision 
Making: The Case of Bankruptcy Prediction”, Computational Economics 10: pp 317–335 
• Ooghe, H. and Ch., Van Wymeersch (1995), Traité d'analyse financière, 6th edition, 
Kluwer Editions Juridiques 
• Ooghe, H. and N., Waeyaert (2004). “Oorzaken van failing: literatuuroverzicht en 
conceptueel verklaringsmodel”, Economisch en Sociaal Tijdschrift, Vol 57: pp 367-393 
• Ooghe, H. and S., Balcaen (2002). “Are failure prediction models transferable from one 
country to another?An empirical study using Belgian financial statements”, Working Paper 
Steunpunt OOI, Faculty of Economics and Business Administration, Ghent University 
• Ooghe, H. and S., de Prijcker (2008). “Failure processes and causes of company 
bankruptcy: a typology”, Management Decision 47, pp 223-242 
• Opler, T. and S., Titman (1994). “Financial distress and corporate performance”, Journal 
of Finance 49: pp 1015-1040 
• Opoku, K., A. (2011). “Predicting Corporate Failure and Global Financial Crisis: Theory 
and Implications”, Journal of Modern Accounting and Auditing, Vol 7: pp 38-47 
• Östermark, R. and R., Höglund (1998). “Addressing the multigroup discriminant problem 
using multivariate statistics and mathematical programming”, European Journal of Operational 
Research 108: pp 224-237 
• Pang, Q.  and M., Zhang (2010). “Artificial Immune Algorithm Based Early-Warning 
System for Enterprise Financial Distress”, 2010 International Conference on Electrical and 
Control Engineering 
• Papoulias, C. and P., Theodossiou (1987). “Corporate Failure Prediction Models for 
Greece”, Working Paper, City University of New York  
• Papoulias, C. and P., Theodossiou (1992), “Analysis and Modeling of Recent Business 
Failures in Greece”, Managerial and decision economicvso: pp 163-169  
• Pardalos, P., M. and Y., Siskos, C., Zopounidis (1995). Advances in Multicriteria Analysis, 
Kluwer Academic Publishers, Dordrecht 

234

http://www.springerlink.com/content/978-3-642-01346-1/
http://www.springerlink.com/content/1865-1348/
http://www.ingentaconnect.com/content/jws/isaf;jsessionid=5gjd78oruhmud.alexandra


 
 

• Park, C. and I., Han (2002). “A Case-Based Reasoning with the Feature Weights Derived 
by Analytic Hierarchy Process for Bankruptcy Prediction”. Expert Systems with Applications 23: 
pp 255-264 
• Parker, S. and P., F., Garry, H., F., Turetsky (2001). “Corporate Governance and Corporate 
Failure: A Survival Analysis”, Corporate Governance: The International Journal of Effective 
Board Performance (2): pp 4-12   
• Paszkowicz, W. (2009), “Genetic Algorithms, a Nature-Inspired Tool: Survey of 
Applications in Materials Science and Related Fields, Materials and Manufacturing Processes 24: 
pp 174–197 
• Patel, K. and P., Vlamis (2006). “An empirical Estimation of Default Real Estate 
Companies”, Journal of Real Estate Finance and Economics: pp 21-40 
• Patterson, D. (2001). “Bankruptcy Prediction: A model for the casino industry”, PhD 
dissertation, University of Nevada – Las Vegas 
• Pawlak, Z. (1982). “Rough sets”, International Journal of Computer and Information 
Science 11: pp 341–356. 
• Pawlak, Z. (2005). “Orthodox and Non- Orthodox Sets – Some Philosophical Remarks”, 
Foundation of Computing and Decision Sciences, Vol 30, No 2: pp 133-140   
• Peel, M., J. and D., A., Peel (1988). “A multilogit approach to predicting corporate 
failure—Some evidence for the UK corporate sector”, Omega Vol 16, Is 4: pp 309-318  
• Peng, Y. and G., Wang, G., Kou, Y., Shi (2011). “An empirical study of classification 
algorithm evaluation for financial risk prediction”, Applied Soft Computing 11: pp 2906–2915 
• Perez, M. (2006). “Artificial Neural Networks and Bankruptcy Forecasting: A State of 
Art”, Neural Comput & Applic 15: pp 154–163 
• Pettway, R. and J., Sinkey (1980). “Establishing on – site banking examination priorities: 
An early warning system using accounting and market information”, Journal of Finance 35: pp 
137-150 
• Platt, D., H. and M., B., Platt (1990). “Development of a class of stable predictive 
variables: the case of bankruptcy prediction”, Journal of Business Finance and Accounting 17: pp 
31-51 
• Platt, D., H. and M., B., Platt (1991). “A note on the use of industry-relative ratios in 
bankruptcy prediction”, Journal of Banking and Finance 15: pp 1183-1194 
• Pompe, M., P. and J., Bilderbeek (2005). “The prediction of bankruptcy of small- and 
medium-sized industrial firms”, Journal of Business Venturing 20: pp 847-868 
• Premachandra, I., M. and G., S., Bhabra, T., Sueyoshi (2009). “DEA as a tool for 
bankruptcy assessment: A comparative study with logistic regression technique”, European 
Journal of Operational Research 193: pp 412–424 
• Press, S., I. and S., Wilson (1978). “Choosing between logistic regression and discriminant 
analysis”, Journal of American Statistical Association 73: pp 699-705 
• Quinlan, J., R. (1986). “Induction of Decision Trees”, Machine Learning,  pp 81-106 
• Quinlan, J., R. (1993). C4.5:Programs for machine learning, San Francisco, Morgan 
Kaufmann 
• Ravisankar, P. and V., Ravi, I., Bose (2010). “Failure prediction of dotcom companies 
using neural network–genetic programming hybrids”, Information Sciences 
Vol 180, Is 8: pp 1257-1267 
• Reisz, S., A. and C., Perlich (2004). “A market – based framework for Bankruptcy 
Prediction”, http://ssrn.com/abstract=531342, πρόσβαση 15/09/2010 
• Reisz, S., A. and C., Perlich (2007). “Bankruptcy Prediction in Banks and Firms Via 
Statistical and Intelligent Techniques – A review”, Journal of Financial Stability, Vol 3, No 2: pp 
85-131 
• Retzlaff, R, D. and  R., Puelz (1996). “Classification in automobile insurance using a DEA 
and discriminant analysis hybrid”, Journal of Productivity Analysis 7: pp 417–427 
• Richardson, M., F. and L., F., Davidson. (1984). “On Linear Discrimination with 
Accounting Ratios”, Journal of Business Finance and Accounting 11: pp 511–525. 

235

http://www.sciencedirect.com/science/journal/00200255
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=PublicationURL&_tockey=%23TOC%235643%232010%23998199991%231645131%23FLA%23&_cdi=5643&_pubType=J&view=c&_auth=y&_acct=C000069548&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10419527&md5=fdbb68923ab6aaedb38325a3e5a0e8dd


 
 

• Robertson, J. (1983). “Company Failure; Measuring changes in financial health through 
ratio analysis”, Management Accounting 61: pp 24-28 
• Rommer, A., D. (2004). “Firms in financial distress: An exploratory analysis”, Working 
paper no. 17, Danmarks Nationalbank and Centre for Applied Microeconometrics (CAM), Institute 
of Economics, University of Copenhagen, Copenhagen, Denmark. 
• Rommer, A., D. (2005). “A comparative analysis of the determinants of financial distress 
in French, Italian and Spanish firms”, Working paper, Danmarks Nationalbank, Copenhagen 
• Rose, P. and J., Kollari (1985). “Early warning systems as a monitoring device for bank 
condition”, Quarterly Journal of Business and Economics 24: pp 43-60 
• Rosenblatt, F. (1958). “The Perceptron: A Probabilistic Model for Information Storage and 
Organization in the Brain”, Cornell Aeronautical Laboratory, Psychological Review, Vol 65, No 6: 
pp 386-408.  
• Ross, A., S. and R., W., Westerfield, J., Jaffe (2008). Corporate Finance, Eighth  edition, 
Mc Graw Hill Irwin 
• Rujoub, M. and D., Cook, L., Hay (1995). “Using cash flow ratios to predict business 
failures”, Journal of Managerial Issues 7: pp 75-90 
• Rumelhart, D., E. and R., J., Williams (1986). “Learning internal representations by error 
propagation”, in: Rumelhart, D., E. and J., L. Williams (Eds), Parallel Distributed Processing: 
Explorations in the Microstructure of Cognition, MIT Press, Cambridge 
• Saaty, L., T. (2004). Mathematical Methods of Operation Research, Dover Publications 
• Salchenberger, L., and E., Cinar, N., Lash (1992). “Neural Networks: A new tool for 
predicting thrift failures”, Decision science, Vol 23: pp 899-916  
• Sanchis, A. and M., J., Segovia, J., A., Gil, A., Heras, J., L., Vilar (2007). “Rough Sets and 
the role of the monetary policy in  financial stability (macroeconomic problem) and the prediction 
of insolvency in insurance sector (microeconomic problem)”, European Journal of Operational 
Research 181: pp 1554–1573 
• Santomero, A. and J., Vinso (1977). “Estimating the probability of failure for commercial 
banks and the banking system”, Journal of Banking and Finance 1: pp 185-205 
• Saunders, A. and L., Allen (2002). Credit risk measurement: new approaches to Value at 
Risk and other paradigms, Second edition, Wiley Finance,  
• Scaggs, M. and P., Crawford (1986). “Altman’s bankruptcy model revisited: Can airline 
bankruptcy be predicted?”, Review of Regional Economics and Business 11 (2): pp 80-96 
• Scapens, W., R. and R., J., Ryan, L., Fletcher (1981). “Explaining Corporate Failure: A 
Catastrophe Theory Approach”, Journal of Business Finance & Accounting 8,1 
• Scarlat, E. and C., Delcea (2011). “Complete analysis of bankruptcy syndrome using grey 
systems theory”, Grey Systems: Theory and Application: pp 19-32 
• Schay, G. (2007). Introduction to probability with Statistical Applications, Birkhäuser, pp 
271 
• Scott, J. (1981). 'The Probability of Bankruptcy', Journal of Banking and Finance 5: pp 
317—44 
• Serrano – Cicka, C. (1997). “Feedforward neural networks in the classification of financial 
information”, The European Journal of Finance 3: pp 183–202  
• Servigny, A. and N., Jobst (2007). The Handbook of structured finance, McGraw- Hill 
Company 
• Shapiro, F., A. (2001). “Soft Computing Applications in Actuarial Science”, Citeseer, 
http://www.soa.org/library/research/actuarial-research-clearing-house/2000-09/2001/arch-
1/arch01v113.pdf. πρόσβαση 11/09/2011 
• Shapiro, S., S. and B., M., Wilk (1965). "An analysis of variance test for normality 
(complete samples)". Biometrika 52 (3-4): pp 591–611 
• Shin, S., K. and I., Han (1999). “Case-based reasoning supported by genetic algorithms for 
corporate bond rating”, Expert Systems with Applications 16: pp 85–95 

236

http://www.soa.org/library/research/actuarial-research-clearing-house/2000-09/2001/arch-1/arch01v113.pdf
http://www.soa.org/library/research/actuarial-research-clearing-house/2000-09/2001/arch-1/arch01v113.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/Martin_Wilk
http://en.wikipedia.org/wiki/Biometrika


 
 

• Shin, S., K. and T., S., Lee, H., J., Kim (2005). “An application of support vector machines 
in bankruptcy prediction model”, Expert Systems with Applications 28: pp 127–135 
• Shin, S., K. and Y., J., Lee (2002). “A genetic algorithm application in bankruptcy 
prediction modeling”, Expert Systems with Applications, Vol 23, Is 3: pp 321-328 
• Shumway, T. (2001). “Forecasting Bankruptcy More Accurately: A Simple Hazard 
Model”, The Journal of Business, Vol 74, No 1: pp 101-124 
• Siegfried, J., J. and B.,L., Evans (1994). “Empirical studies of entry and exit: a survey of 
the evidence”, Review of Industrial Organizations 9: pp 121-155  
• Sinn, W., H. (2002). “The new systems competition”, NBER Working paper series, 8747 
• Singh, R. and R., N., Sengupta (2007). “Bankruptcy Prediction using Artificial Immune 
System”, ICARIS 2007, LNCS 4628: pp. 131–141 
• Sinkey, J. (1975). “A multivariate statistical analysis of the characteristics of problem 
banks”, Journal of Finance 30: pp 21-36 
• Siskos, Y. and C., Zopounidis, A., Pouliezos (1994). “An integrated DSS for financing 
firms by an industrial development firm in Greece”, Decision Support Systems 12: pp 151-168  
• Slowinski, R. and C., Zopounidis (1995). “Rough set sorting of firms according to 
bankruptcy risk”, in M., Paruccini, Applying multiple criteria aid for decision to Environmental 
Management, Kluwer Academic Publishers Dordrecht, pp 339-357 
• Smith, C. (1947). “Some examples of discrimination”, Annals of Eugenics 13, pp 272-282 
• Smith, M. and D., K., Liou (2007). “Industrial sector and financial distress”, Managerial 
Auditing Journal 22: pp 376-391 
• Spanos, M. and G., Dounias, N., Matsatsinis, C., Zopounidis (1999). “A fuzzy knowledge-
based decision aiding method for the assessment of financial risks: the case of corporate 
bankruptcy prediction”, Proceedings of ESIT’99, Greece  
• Specht, D., (1990). “Probabilistic Neural Networks”, Neural Networks 3: pp 109–118 
• Spronk, J. and R., E., Steuer, C., Zopounidis (2005). “Multicriteria decision aid/analysis in 
finance”, in Figueira, J. and S., Greco, M., Ehrgott, Multiple criteria decision analysis: state of the 
art surveys, Kluwer Academic Publishers. 
• Standard and Poor’s Corporation, (1982). “Credit overview: Corporate and 
international ratings”,New York. 
• Stiglitz, E., J. (2001). “Bankruptcy Laws: Basic Economics Principle”, in Claessens, S. and 
S., Djankov, A., Mody (2001). Resolution of financial distress. An international Perspective on the 
design of bankruptcy laws, The World bank, Washighton  
• Stokes, D. and R., Blackburn (2002). “Learning the hard way; the lessons of owner – 
managers who have closed their businesses”, Journal of Small Business and Enterprise 
Development, Vol 9, No 1: pp 17-27 
• Suarez, J.,  and  O.,  Sussman (2007). “Financial Distress, Bankruptcy Law and the 
Business Cycle”, Annals of Finance 3: pp 5-35 
• Sueyoshi, T. (1999). “DEA-discriminant analysis in the view of goal programming”, 
European Journal of Operational Research 115: pp 564-582 
• Sueyoshi, T. (2006). “DEA-Discriminant Analysis: Methodological comparison among 
eight discriminant analysis approaches”, European Journal of Operational Research 169: pp 247–
272 
• Sueyoshi, T. and M., Goto (2009a). “DEA–DA for bankruptcy-based performance 
assessment: Misclassification analysis of Japanese construction industry”, European Journal of 
Operational Research 199: pp 576–5 
• Sueyoshi, T. and M., Goto (2009b). “Methodological comparison between DEA (data 
envelopment analysis) and DEA–DA (discriminant analysis) from the perspective of bankruptcy 
assessment”, European Journal of Operational Research 199: pp 561–575 
• Sullivan, A., T. and E., Warren, J., L., Westbrook (2006). “Less stigma or more financial 
distress: an empirical analysis of the extraordinary increase in bankruptcy filings”, Stanford Law 
Review, Vol 59, Is 2: pp 213-256 

237

http://www.sciencedirect.com/science/journal/09574174
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=PublicationURL&_tockey=%23TOC%235635%232002%23999769996%23337827%23FLA%23&_cdi=5635&_pubType=J&view=c&_auth=y&_acct=C000069548&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10419527&md5=390560cc901d515b050bfe6b15cb0c04
http://eureka.bodleian.ox.ac.uk/2945/
http://eureka.bodleian.ox.ac.uk/2945/


 
 

• Sullivan, A., T. and E., Warren, J., Westbrook (1998). “Financial difficulties of small 
businesses and reasons for their failure”, Business Bankruptcy Project, University of Texas  
• Sun, J. and  X., F., Hui (2006). “Financial distress prediction based on similarity weighted 
voting CBR”, in Li, X. and R., Zaiane, Z., Li, Advanced Data Mining and Applications, Springer-
Verlag, Berlin: pp 947–958 
• Sung, K., T. and N., Chang, G., Lee (1999). “Dynamics of modeling in data mining: 
Interpretive approach to bankruptcy prediction”, Journal of Management Information System, Vol 
16, No 1   
• Taffler, R., J. (1982). “Forecasting company failure in the UK using discriminant analysis 
and financial ratio data”, Journal of the Royal Statistical Society 145: pp 342-358 
• Taffler, R., J. (1983). “The assessment of company solvency and performance using a 
statistical model”, Accounting and Business Research 15: pp 295-307 
• Tam, K., Y., and M., Y., Kiang (1992). “Managerial Application of neural networks: the 
case of bank failure predictions”, Management Science, Vol 38, No 7: pp 926-947 
• Tamari, M. (1966). “Financial Ratios as a Means of Forecasting Bankruptcy”, 
Management International Review: pp 15-21 
• Tan, N., W., C. (2001). “An Artificial Neural Networks Primer with Financial Applications 
Examples in Financial Distress Predictions and Foreign Exchange Hybrid Trading System”, 
http://www.smartquant.com/references/NeuralNetworks/neural28.pdf, πρόσβαση 01/08/2011 
• Tarashev, N. (2005). “An Empirical Evaluation of Structural Credit-Risk Model”, BIS 
Working Paper No 179 
• Tay, E., H., F and L., Shen (2002). “Economic and financial prediction using rough sets 
model”, European Journal of Operational Research 141: pp 641–659  
• Theodosiou, P. (1991). “ Alternative Models for Assessing the Financial Condition of 
Business in Greece”, Journal of Business and Finance 18: pp 697-720 
• Theodosiou, P. (1993). “Predicting Shifts in a Mean of Multivariate Time Series Process: 
An Application in Predicting Business Failures”, Journal of American Statistical Association, Vol 
88: pp 441-449 
• Theodossiou, P. (1991). “Alternative Models for Assessing the Financial Condition  of 
Business in Greece”, Journal of Business Finance and Accounting 18(5): pp 697-720  
• Theodossiou, P. and C., Papoulias (1988). “Problematic Firms in Greece: An Evaluation 
Using Corporate Failure Prediction Models”, Studies in Banking and Finance, Vol 7: pp 47-55 
• Thornhill, S. and T., Amit (2003). “Learning about failure: Bankruptcy, firm age and the 
resource – based view”, Organization Science, Vol 14, No 5: pp 497-509  
• Tirapat, S. and A., Nittayagasetwat (1999). “An Investigation of Thai Listed Firms’ 
Financial Distress Using Macro and Micro Variables”, Multinational Finance Journal, Vol 3, No 
2: pp 103–125 
• Titterington, D., M. and G., D., Murray, L., S., Murray, D., J., Spiegelhalter, A., M., Skene, 
J., D., F., Habbema and G., .I., Gelpke (1981). “Comparison of discrimination techniques applied 
to a complex data set of head injured patients (with discussion)”, Journal of the Royal Statistical 
Society, Series A (General) : pp 145-175 
• Train, K. (2003). Discrete Choice Methods with Simulation. Cambridge University Press, 
Cambridge 
• Treacy, F., W. and M., Carey (2000). “Credit risk rating systems at large US banks”, 
Journal of Banking & Finance 24: pp 167-201 
• Trieschmann, J., S. and G., E., Pinches (1973), “A Multivariate Model for Predicting 
Financially Distressed Property Liability Insurers”, Journal of Risk and Insurance: pp 327–338 
• Troiano, L. and G., Canfora1, V., D'Alessandro, “Soft Computing in the Basel II 
framework”,  http://www.hedging.ru/stored/ad/14.pdf, πρόσβαση 02/02/2011 
• Tsagkanos, A. and A., Georgopoulos, D., P., Koumanakis, E., P., Koumanakis (2008). 
“Corporate failure risk assessment of Greek companies”, International Journal of  Risk Assessment 
and Management, Vol 9: pp 5- 14 

238

http://www.jstor.org/action/showPublication?journalCode=jmanainfosyst
http://www.jstor.org/stable/i40018304
http://www.jstor.org/stable/i40018304
http://www.smartquant.com/references/NeuralNetworks/neural28.pdf
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0191261502000462#bbib13
http://www.hedging.ru/stored/ad/14.pdf


 
 

• Tsai, C., F. and C., W., Wu (2008). “Using neural network ensembles for bankruptcy 
prediction and credit scoring”, Expert Systems with Applications 34: pp 2639–2649 
• Tsakonas, Α., and G., Dounias, M., Doumpos, C., Zopounidis, (2006). “Bankruptcy 
prediction with neural logic networks by means of grammar-guided genetic programming”, Expert 
Systems with Applications 30: pp 449–461 
• Tudela, M. and G., Young (2003). “A Merton-model approach to assessing the default risk 
of UK public companies”, Working Paper, Bank of England 
• Turetsky, H. and R., A., McEwen (2001). “An empirical investigation of firm longevity: a 
model of ex ante predictors of financial distress”, Review of quantitative finance and accounting, 
Vol 16, No 4 
• Van Gestel, T. and B., Baesens, J., A., K., Suykens, D., Van den Poel, D., E., Baestaens, 
M., Willekens (2006). “Bayesian kernel based classification for financial distress detection”, 
European Journal of Operational Research 172: pp  979–1003 
• Vapnik, V. (1998). Statistical Learning Theory, Wiley - Interscience 
• Varetto, F. (1998). “ Genetic algorithms applications in the analysis of insolvency risk”, 
Journal of Banking and Finance, Vol 22, Is 10-11: pp 1421-1439 
• Vassalou, M. and Y., Xing (2004), “Default Risk and Equity Returns”, The Journal of 
Finance, Vol LIX, No 2 
• Vellido, A. and P., J.,G.. Lisboa, J., Vaughan (1999). “Neural networks in business: a 
survey of applications (1992–1998)”, Expert Systems with Applications 17: pp 51–70 
• Verikas, A. and Z., Kalsyte, M., Bacauskiene, A. Gelzinis (2010). “Hybrid and ensemble-
based soft computing techniques in bankruptcy prediction: a survey”, Soft Computing 14: pp 995–
1010 
• Vinso, J., D. (1979). “A Determination of the Risk of Ruin”, Journal of Financial and 
Quantitative Analysis: pp 77- 100 
•  Vinso, J., D. (1981). “A Determination of the Risk of Ruin - Reply”, Journal of Financial 
and Quantitative Analysis, Vol XVI, No 5 
• Walter, J., E. (1959). “A discriminant function for earnings price ratio of large industrial 
corporations”, Review of Economics and Statistics, Vol XII, Feb: pp 44-52 
• Wang, Y. and P., Zhang, G., Nie, Y., Shi (2009). “Multiple Criteria Quadratic 
Programming for Financial Distress Prediction of the Listed Manufacturing Companies”, ICCS 
2009, Part II, LNCS 5545: pp 616–624 
• Watson, J. (2003). “Failure Rates for Female-Controlled Businesses: Are They Any 
Different?”, Journal of Small Business Management 41: pp 262–277 
• Watson, J. and J., Everett (1999). “Small Business Failure Rates: Choice of Definition and 
Industry Effects”, International Small Business Journal 17: pp 31-47 
• Weinrich, G. (1978). Prediction of credit worthiness, direction of credit operations by risk 
classes, Wiesbaden   
• Werbos, P. (1974). “Beyond regression: New tools for prediction and analysis in the 
behavioral analysis”, PhD Dissertation Committee on Applied Mathematic, Harvard University, 
Cambridge  
• Westgaard, S. (2005). “What Can Modern Statistical and Mathematical Techniques Add to 
the Analysis and Prediction of Bankruptcy?”, Beta – Scandinavian Journal of Financial Research, 
Vol 19 
• Westgaard, S. and N., Wijst (2001). “Default probabilities in a corporate bank 
portfolio: A logistic model approach”, European Journal of Operational Research 135: pp 
338-349 
• Wettschereck, B. and D., W., Aha, T., Mohri (1997). “A review and empirical evaluation 
of feature weighting methods for a class of lazy learning algorithms”, Artificial Intelligence Review 
• Whalen, G. (1991). “A proportional hazards model of bank failure: an examination of its 
usefulness as an early warning tool”, Federal Reserve Bank of Cleveland Economic Review: pp 21-
31 

239

http://www.springerlink.com/index/R1323574686528KT.pdf
http://www.springerlink.com/index/R1323574686528KT.pdf


 
 

• Wheelock, D., C. and P., W., Wilson (2000). “Why do banks disappear? The determinants 
of U.S. bank failures and acquisitions”, Review of Economics and Statistics 82(1): pp 127- 138 
• Whitaker, S., J. (1997). “Use of Stepwise Methodology in Discriminant Analysis”, 
http://ericae.net/ft/tamu/STEPWIS.htm, πρόσβαση 28/10/2010 
• White, J., M. (2001). “Bankruptcy procedures in countries undergoing financial crises”, in 
Claessens, S. and S., Djankov, A., Mody (2001). Resolution of financial distress. An international 
Perspective on the design of bankruptcy laws, The World bank, Washighton  
• Wilcox, J. (1971). “A Simple Theory of Financial Ratios as Predictors of Failure”, Journal 
of Accounting Research: pp 389-395. 
• Wilcox, J. (1976). “A Gambler's Ruin Prediction of Business Failure Using Accounting 
Data”, Sloan Management Review 12 
• Wilson, N. and B., Summers, R., Hope (1999). “Predicting Corporate Failure and Payment 
Behaviour: Addressing Some Pertinent Issues for Practitioners”, Credit Management Research 
Centre 
• Wilson, R., D. and T., R., Martinez (2000). “Reduction Techniques for Instance-Based 
Learning Algorithms”, Machine Learning, Vol 38: pp 257-286 
• Winakor, A. and R., F., Smith (1935).“Changes in Financial Structure of Unsuccessful 
Industrial Companies”, Bureau of Business Research, Bulletin, No 51 
• Wong, B., K. and L., S., Vincent, J., Lam (2000). “A bibliography of neural network 
business applications research: 1994-1998”, Computers & Operations Research 27:  pp 1045-1076  
• Wooldridge, J., M. (2005). “Simple solutions to the initial conditions problem in dynamic, 
nonlinear panel data models with unobserved heterogeneity”. Journal of Applied Econometrics 20, 
pp 39–54 
• Wruck, K. (1990). “Financial Distress: Reorganization and Organization Efficiency”, 
Journal of Financial Economics 27: pp 419-442 
• Wu C., H. and G., H., Tzeng, Y., J., Goo, W., C., Fang (2007). “A real-valued genetic 
algorithm to optimize the parameters of support vector machine for predicting bankruptcy”, Expert 
Systems with Applications 32: pp 397–408  
• Wu, Q. and D., X., Zhou (2005). “SVM Soft Margin Classifiers: Linear Programming 
versus Quadratic Programming”, Neural Computation, MIT Press: pp 1160-1187 
• Yang, C., H. and M., Y., Liao, P., L., Chen, M., T., Huang, C., W., Huang, J., S., Huang, J., 
Chung (2009). “Constructing Financial Distress Prediction Model Using Group Method of Data 
Handling Technique”, Proceedings of the Eighth International Conference on Machine Learning 
and Cybernetics, Baoding 
• Yang, R., Z. and M., B., Platt, H., D., Platt (1999). “ Probabilistic Neural Networks in 
Bankruptcy Prediction”, Journal of Business Research 44: pp 67–74  
• Yang, Z. and G., Gan (2008). “Application of Fuzzy Classification in Bankruptcy 
Prediction”, Advanced Intelligent Computing Theories and Applications with Aspects of 
Theoretical and Methodological Issues, Lecture Notes in Computer Science, Vol 5226: pp 921-928 
• Yeh, C., C. and D., J., Chi, M., F., Hsu (2010a). “A hybrid approach of DEA, rough set and 
support vector machines for business failure prediction”, Expert Systems with Applications 37: pp 
1535–1541 
• Yeh, M., F. and C.,T., Chang, M.,S., Leu (2010b). “Financial Distress Prediction Model 
via GreyART Network and Grey Model”, Adv. In Neural Network Research & Applications 67: pp 
91-100  
• Yildiz, B. and Y., Akkoc (2010). “Bankruptcy Prediction Using Neuro Fuzzy: An 
Application in Turkish Banks”, International Research Journal of Finance and Economics: pp 
114-126 
• Yip, A., Y. (2004). “Predicting Business Failure with a case-based reasoning approach”, 
KES 2004, LNAI 3215: pp 665–671 
• Yurdakuland, M. and Y., T., İç (2004). “AHP approach in the credit evaluation of the 
manufacturing firms in Turkey”, International Journal of Production Economics: pp 269-289 
• Zadeh, L., A. (1965). “Fuzzy Sets”, Information and Control 8: pp 338-353 

240

http://ericae.net/ft/tamu/STEPWIS.htm
http://www.springerlink.com/content/978-3-540-87440-9/
http://www.springerlink.com/content/978-3-540-87440-9/
http://www.springerlink.com/content/0302-9743/


 
 

• Zadeh, L., A. (1997). “Toward a theory of fuzzy information granulation and its centrality 
in human reasoning and fuzzy logic”, Fuzzy Sets and Systems 90: pp 111-127 
• Zapranis, A. and D., Ginoglou (2000). “Forecasting corporate failure with neural network 
approach: the Greek Case”, Journal of Financial Management & Analysis: pp 11-20 
• Zavgren, C. (1985). “Assessing the Vulnerability to Failure of American Industrial Firms: 
A Logistic Analysis”, Journal of Business Finance and Accounting, Vol 12: pp 19-45 
• Zhang, D., Y. and L., N., Wu (2011). “Bankruptcy Prediction by Genetic Ant Colony 
Algorithm”, Advanced Materials Research, Vol 186: pp 459-463 
• Zhang, P., G. (2004). “Business Forecasting with Artificial Neural Networks: An 
Overview” in Zhang, P., G. (2004). Neural Network in Business Forecasting, Idea Group 
Publishing 
• Zhao, H. and A., P., Sinha, W., Ge (2009). “Effects of feature construction on 
classification performance: An empirical study in bank failure prediction”, Expert Systems with 
Applications, Vol 36, Is 2: pp 2633-2644 
• Zhou, C. (1997). “A Jump-Difusion Approach to Modeling Credit Risk and Valuing 
Defaultable Securities”, Federal Reserve Board, Washington,JHGJHGJHGJHGJHG 
http://www.federalreserve.gov/pubs/feds/1997/199715/199715pap.pdf, πρόσβαση 23/09/2010 
• Zhou, G., J. and J., M., Tian (2007). “Predicting Corporate Financial Distress based on 
Rough Sets and Wavelet Support Vector Machine”, Proceedings of the International Conference 
on Wavelet Analysis and Pattern Recognition, Beijing, China 
•  Zhou, J. and T., Bai, J., Tian, A., Zhang (2008). “The study of SVM optimized by Culture 
Particle Swarm Optimization on predicting financial distress”, Automation and Logistics, 2008, 
ICAL 2008 
• Ziari, A., H. and D., J., Leatham, P., N., Ellinger (1997). “Development of Statistical 
Discriminant Mathematical Programming Model via Resampling Estimation Techniques”,   
American Journal of Agricultural Economics, Vol 79, No 4: pp 1352-1362 
• Zmijewski, M., E. (1984). “Methodological issues related to the estimation of financial 
distress prediction models”, Journal of Accounting Research 22: pp 59-82 
• Zopounidis, C. (1995). Evaluation du risqué de defaillance de l’ enterprise, Economica 
Edition 
• Zopounidis, C. and A., I., Dimitras (1998). Multicriteria Decision Aid Methods for the 
Prediction of Business Failure, Kluwer Academic Publishers  
• Zopounidis, C. and A., I., Augoustinos, L., Le Rudulier (1998). “A multicriteria approach 
for the analysis and prediction of business failure in Greece”, in Zopounidis, C. Operational Tools 
in the Management of Financial Risks, Kluwer Academic Publishers 
• Zopounidis, C. and M., Doumpos (1998). “FINCLAS: A multicriteria decision support 
system for financial classification problems”, in Zopounidis, C. (1998). Operational Tools in the 
management of financial risks, Kluwer Academic Publishers   
• Zopounidis, C. and M., Doumpos (1999). “Business failure prediction using UTADIS 
multicriteria analysis”, Journal of the Operational Research Society 50(11): pp 1138–1148 
• Zopounidis, C. and M., Doumpos (2002). “Multi-criteria Decision Aid in Financial 
Decision Making: Methodologies and Literature Review”, Journal of Multi-Criteria Decision 
Analysis 11: pp 167–186 
• Zopounidis, C. and M., Doumpos, N., Matsatsinis (1997). “On the use of knowledge-based 
decision support systems in financial management: A survey”, Decision Support Systems 20: pp 
259-277 
 

241

http://www.scientific.net/AMR
http://www.federalreserve.gov/pubs/feds/1997/199715/199715pap.pdf
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/mostRecentIssue.jsp?punumber=4629333
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/mostRecentIssue.jsp?punumber=4629333

	Εξώφυλλο
	Ευχαριστίες
	Περίληψη
	Περιεχόμενα
	Ευρετήριο πινάκων
	Ευρετήριο διαγραμμάτων
	Κεφάλαιο 1
	Κεφάλαιο 2
	Κεφάλαιο 3
	Κεφάλαιο 4
	Κεφάλαιο 5
	Κεφάλαιο 6
	Κεφάλαιο 7
	Παράρτημα
	Βιβλιογραφία

